
 العقل والدين

 

 

 تأليف

 وليم جيمس
 

 

 ترمجة

 د.محمود حسب هللا
 دكتور يف الفلسفة من جامعة لندن

 أستاذ الفلسفة وعلم النفس بكلية أصول الدين

 

 



 2 

 العقل والدين الكتاب:
 وليم جيمس الكاتب:

 د.زلمود حسب هللا: ترصبة 
 0202الطبعة: 

 ـ<9<2صدرت الطبعة األؤب عاـ 
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 (2)إرادة االعتقاد

ستيفن، عندما كاف يذكر اتريخ حياة أخيو جيمس، عن  ربدث الزٕب
ادلدرسة اليت كاف يذىب إليها أخوه ىذا وىو غبلـ، فقاؿ: كاف من عادة 
أحد ادلدرسُت ىناؾ أف ؼلاطب طبلبو قائبًل: "ما ىو الفرؽ بُت عملية 

وبُت عملية التطهَت من اخلطااي؟... قد برىن  -الربىنة -التطهَت من اخلطأ
نعتقد أف  Harvardقدرة هللا ادلطلقة..." وضلن ُب ىارفارد ستيفن على 

ادلناقشات ُب كليتكم األرثوذكسية ال تزاؿ ذبرى على ىذا النحو. وعلى 
الرغم من أننا ىناؾ ُب ىارفارد قد ربرران ُب التفكَت، وتركنا التعصب 

م الديٍت جانباً، فإننا ٓب هنمل ىذه ادلوضوعات الدينية احليوية. وألبرىن لك
على ذلك، جئتكم الليلة بشيء يشبو أف يكوف موعظة دينية حوؿ الربىنة 
على العقيدة ألحدثكم بو. وأعٍت بذلك مقااًل يربر االعتقاد، ويبُت أف لنا 
احلق ُب أف نعتقد ُب بعض ادلوضوعات الدينية، على الرغم من أنو قد ال 

ية، وعنواف ىذه يكوف لنا من األدلة ادلنطقية ما يكفي إلقناع قواان العقل
 الرسالة ىو "إرادة االعتقاد".

ولقد دافعت من زمن بعيد أماـ طبليب عن مشروعية االعتقاد 
الناشيء عن مشيئة واختيار، ولكنهم عندما تشبعوا ابلروح ادلنطقية رفضوا 
أف يعًتفوا بصحة وجهة نظري من الناحية الفلسفية، وإف كانوا صبيعًا ذوي 

أزاؿ مؤمنًا كل اإلؽلاف بصحة رأيي وأبف دعواتكم  عقائد فعلية. ولكنٍت ال
                                                 

 ( زلاضرة ألقيت ُب اندي اجلمعيات الفلسفية جلامعيت ييل وبراوف أبمريكا.2)
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إايي فرصة مناسبة ألف أجعل قضييت أكثر وضوحًا من ذي قبل. وقد 
تكوف عقولكم أقل تعصبًا وأكثر استعدادًا من العقوؿ اليت خاطبتها قبل 
. وسأحاوؿ جهد ادلستطاع أف أبتعد عن اإلصطبلحات الفنية. بيد أنو  اليـو

 د بذكر بعض ادلقدمات الضرورية.من الضروري أف أمه

2 

فدعوان نسمي، أواًل، كل ما ؽلكن أف يقًتح متعلقًا العتقاداتنا قضية 
فرضية؛ وكما يتحدث رجاؿ الكهرابء عن أسبلؾ حية وعن أخرى ميتة، 
فلنتحدث ضلن كذلك عن فروض حية وعن أخرى ميتة. ونعٍت ابلفرض 

فًتض لو. فإذا ما طلبت احلي كل فرض يبدو شلكن احلصوؿ ابلنسبة دلن ا
منكم أف تعتقدوا ُب ظهور ادلهدي ادلنتظر فإف الطلب ال ػلرؾ شيئًا من 
طبيعتكم، ألف الفكرة ال تقبل الصدؽ وال ربتمل الوقوع ُب نظركم؛ وىي، 
ذلذا، فرض ميت من أوؿ األمر. ولكنها ابلنسبة للعريب، ولو ٓب يكن من 

وىي ذلذا، فرض حي. من ىذا أنصارىا، إحدى الفروض ادلمكنة الوقوع؛ 
يتبُت أف كبًل من حياة القضية الفرضية وموهتا ليس وصفًا ذاتيًا ذلا، ولكنو 
وصف إضاُب ابلنسبة للفرد ادلفكر فيها. ومقياس حياهتا أو موهتا ىو رغبة 
ادلرء ُب أف يفعل شيئًا ضلوىا؛ واحلد األعلى حلياهتا ىو ُب اإلصرار على 

عملية، ىو االعتقاد. وكلما وجدت إرادة الفعل الفعل. وذلك، من انحية 
عند اإلنساف وجد عنده ميل ضلو االعتقاد. ودعوان نسمي، بعد ذلك، 

 ترجيح أحد فرضُت اختياراً. واالختيار يتنوع تنوعات شىت، فهو إما:
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 ( حي أو ميت.2)

 ( اضطراري أو شلكن التجنب.0)

 ( مهم أو غَت مهم.8)

 ا كاف من النوع الضروري احلي ادلهم.ولنسمو اختياراً حقيقياً إذ

( فاالختيار احلي ىو كل اختيار من فرضيتُت كل منهما حي. فإذا 2)
ما قلت ألحدكم، مثبًل، كن صوفيًا أو مسلماً، فإنو قد يعترب ىذا التخيَت 
زبيَتاً ميتاً ألف كل واحدة من القضيتُت ادلخَت بينهما قد يبدو لو غَت شلكن 

قلت لو كن ال أدراًي أو مسيحيًا، فإف األمر  الصدؽ. ولكن إذا ما
ابلعكس، ألف كل واحدة من القضيتُت ادلخَت بينهما قد يبدو زلتمل 

 الصدؽ عنده ولو احتماالً بعيداً، بسبب ما درج عليو من ثقافات.

( فإذا ما قلت لو بعد ذلك: إما أف زبرج إٔب اخلبلء ومعك مظلة 0)
ال أفرض عليو اختيارًا حقيقياً، ألنو ليس وإما أف زبرج من غَت مظلة، فإين 

اضطرارايً؛ إذ ؽلكنو أف يتجنبو وال ؼلرج إٔب اخلبلء. ومثلو إذا ما قلت: إما 
أف رببٍت وإما أف تبغضٍت، أو إما أف ربكم على نظرييت ابلصحة أو 
ابلبطبلف، فإنو يكوف زبيَتًا شلكن التجنب. فقد ال يهتم ابألمر على 

ال يبغض، وؽلتنع من إبداء أي حكم على النظرية. اإلطبلؽ، فبل ػلب و 
ولكن إذا قلت لو: إما أف تقبل ىذا الصدؽ وإما أف تلبث بدونو، فإين 
أكوف ملزمًا لو بتخَت أحد األمرين، ألنو ال غلد حالة اثلثة بينهما. 
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وابختصار كل زبيَت بُت قضيتُت منفصلتُت سباـ االنفصاؿ حيث ال مندوحة 
 زبيَت من ىذا النوع احلتمي.عن االختيار فهو 

وعرضت  Nansen(2)( وأخَتاً، إذا كنت أان الدكتور اننسُت 8)
عليو أف يصاحبٍت ُب رحلة إٔب القطب الشمإب فإف التخيَت ادلقدـ لو 
يكوف زبيَتًا خطَت الشأف. ذلك أنو قد يكوف الفرصة الوحيدة لو من ىذا 
النوع. وال شك أف كل من يرفض أف ينتهز الفرصة الوحيدة حُت هتيأ لو 

لفرصة وحيدة ُب فإنو يفقد شبرهتا كما لو حاوؿ ٍب أخفق. ولكن إذا ٓب تكن ا
ابهبا، أو كاف ما ؼلاطر بو قليل األعلية، أو كاف القرار شلكن النقض إذا ٓب 
يكن موفقاً، فإف التخيَت يكوف غَت مهم. ويوجد كثَت من ىذا النوع ُب 

 احلياة العملية.

0 

واآلف، دعوان ننتقل لنبحث العقيدة اإلنسانية من انحية نفسية، وىنا 
وؿ إنو ؼليل إلينا، عند التأمل، أف اعتقادان ُب أجد نفسي مضطرًا ألف أق

                                                 

( ىو أحد العلماء ادلربزين ُب علم احليواف، وكاف أستاذًا لذلك العلم ُب جامعة كرستياان 2)
ابلنرويج. وكاف مع ذلك شغوفًا ابلرحبلت الكشفية. ولقد قاـ بعدة رحبلت من ىذا النوع إٔب 

 8<=2الشماؿ، وكاف من أوائل الذين زاروا اجلزيرة اخلضراء ودرسوا حاالهتا الداخلية. وحاوؿ عاـ 
. وٓب ؽلنعو كل ىذا عن االشتغاؿ ;<=2أف يصل إٔب القطب الشمإب. ولكنو رجع سلفقًا عاـ 

وكاف لو بعد ذلك رلهود   =2<2إٔب  ;2<2ُب لندف من  -النرويج -ابلسياسة. فكاف سفَت دولتو
 كبَت ُب أعماؿ الًتفيو عن مرضى احلرب العادلية األؤب. واختارتو عصبة األمم للنظر ُب مشكلة
البلجئُت السياسيُت وغَتىم بعد احلرب فأظهر كفاءة اندرة قدرهتا لو العصبة. ولو مؤلفات عدة. 

 .82<2وتوُب  2;=2منها حياة اإلسكيمو، وروسيا والسبلـ. ولد ابلنرويج عاـ 
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بعض ادلسائل اليت آمنا هبا أثر لفعل طبائعنا الوجدانية واالختيارية، وأف 
اعتقادان ُب بعض آخر منها أثر جملهوداتنا العقلية، وليس لطبائعنا الوجدانية 

 .واالختيارية أثر فيو. ذلك النوع األخَت ىو الذي أحب أف أحبث فيو أوالً 

فما ىو ادلراد بتأثَت اإلرادة ُب االعتقاد؟ أو ليس يبدو زلااًل أف 
نتحدث عن إمكاف تعديل آرائنا ومعتقداتنا دبجرد ادلشيئة واإلرادة؟ وىل 
ؽلكن إلرادتنا أف تساعد قوتنا التفكَتية على إدراؾ الصدؽ أو تكوف عقبة 

لك، أف وجود ُب سبيل ىذا اإلدراؾ؟ وىل ؽلكننا أف نعتقد، ألننا أردان ذ
ٓب يكن إال خرافة، وأف رسومو ُب  Abraham Lincoln(2)إبراىيم لنكولن 

رللة مكلور ىي رسـو لشخص آخر؟ وىل ؽلكن أف نعتقد، أبية زلاولة من 
زلاوالت اإلرادة أو أبية رغبة قوية، أننا أصحاء ومتنقلوف من مكاف إٔب 

؟ وىل آخر، إذا كنا ُب الواقع طرػلي الفراش نشكو من مرض ا لروماتـز
ؽلكننا أف نعتقد أف الورقة ادلالية، اليت معنا واليت قيمتها الفعلية دوالراف، ال 

                                                 
ىو أعظم شخصية ظهرت ُب أمريكا. ولقد مسحت لو مواىبو الشخصية وقوتو الفطرية أبف يبٍت  (2)

ٓب تتنبأ بو مراحل حياتو األؤب: فلقد بدأ حياتو عامبًل فقَتًا وٓب يتلق من التعليم لنفسو رلدًا 
األكادؽلي إال قليبًل. بيد أف حبو لبلطبلع وشغفو ابدلعرفة كوان منو الرجل الذي يريد من نفسو. 
وعلى الرغم من أنو احًتؼ بعض احلرؼ وشغل بعض الوظائف وٓب يكن سلفقًا فيها، فلم تظهر 

بو احلقة إال حُت اشتغل ابحملاماة وحُت اختَت عضوًا ُب اجمللس التشريعي ُب واليتو. فكانت لو مواى
مواقف مشهودة ُب كثَت من ادلواطن وخاصة ُب زلاربة فكرة الرؽ. ودلا أتلف احلزب اجلمهوري 

بعد  8;=2اختَت رئيسًا لو، فرفع علم اجلهاد بقوة أشد من ذي قبل مطالبًا إبلغاء الرؽ. وُب عاـ 
أف انتخب رئيسًا للوالايت ادلتحدة دبا يقرب من ثبلثة أعواـ أعلن ربرير األرقاء صبيعاً. وأعيد 

 .<2=2بيد أنو قتل بعد ذلك بقليل وكاف مولده عاـ  9;=2انتخابو للرايسة عاـ 
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بد أف تكوف قيمتها مائة دوالر؟ الشك أننا قادروف على أف نتحدث بذلك 
 ولكنا عاجزوف عجزاً مطلقًا عن أف نعتقد فيو.

سم رسالة معروفة ُب األدب اب Pascal(0)ىنالك بُت آراء ابسكاؿ 
مراىنة ابسكاؿ. حاوؿ ابسكاؿ ُب تلك الرسالة أف يلزمنا ابعتناؽ 
ادلسيحية بطريق من اجلدؿ قد يشتم منو أنو ظن أف اىتمامنا دبا ىو حق 
يشبو اىتمامنا دبا طلاطر بو ُب لعبة الفرص، وقاؿ: إما أف تعتقد أف هللا 

عن أف موجود أو ال تعتقد ذلك، فماذا زبتار؟ إف عقلك لعاجز كل العجز 
ؼلتار؛ وإهنا للعبة جارية بينك وبُت الطبيعة رمى فيها كل منكما بسهمو، 
وال بد أف يربح أحد السهمُت؛ فوازف بُت كل ما ؽلكن أف تربح وما ؽلكن 
أف زبسر إذا راىنت بكل ما سبلك على ظهور السهم األوؿ أو على وجود 

أخفقت  هللا؛ فإذا كسبت الرىاف فقد حصلت على سعادة أبدية، وإذا
 فسوؼ ال تفقد شيئاً مهماً.

ومن ىذا يتبُت أنو إذا كاف ىناؾ احتماالت غَت زلدودة، وٓب يكن 
من بينها إال احتماؿ واحد ُب جانب ادلخاطرة على وجود هللا، فإنو غلب 
عليك أف زباطر بنفسك وبكل ما سبلك على وجوده، فلست زباطر إال 

وقوع، متحمل ومعقوؿ، ولو ٓب بشيء فاف؛ وكل غـر فاف، ولو كاف زلقق ال
يكن ىناؾ إال احتماؿ وجود غنم أبدي. لذلك غلب عليك أف تذىب 

                                                 
-08;2فيلسوؼ رايضي وعآب طبيعي معاً. ولد ُب فرنسا، وٓب يعمر أكثر من أربعُت عامًا ) (0)

2;;0.) 
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فتتطهر دباء ادلعمودية وتقيم الصبلة، وسوؼ أيٌب االعتقاد بعد ذلك، 
 ويزيل شبهاتك. دلاذا ال تفعل؟ وما الذي زبشى أف زبسره ُب النهاية؟

عن نفسها ىكذا بلغة قد يشعر ادلرء أبف العقيدة الدينية، إذا عربت 
ادلراىنُت، فقد رمت آبخر سهم من سهامها. وال شك ُب أف عقيدة 
ابسكاؿ ُب ادلاء ادلقدس وُب الصلوات اعتمدت على براىُت أخرى غَت 
ىذه الرباىُت، وُب أف رسالتو ىذه ٓب تكن إال برىااًن يقصد بو إلزاـ اآلخرين 

كنا نشعر أبف كل اعتقاد وإقناعهم، وٓب تكن إال حركة اليأس األخَتة. ول
انشيء عن عملية حسابية ميكانيكية مثل ىذه يفقد ادلعٌت احلقيقي 
لبلعتقاد، وإذا كاف لنا أف ضلكم على أمثاؿ ادلعتقدين على ىذا النحو فقد 

 صلد سروراً نفسياً ُب حرماهنم من النعيم األبدي. 

االعتقاد ومن البُت أنو إذا ٓب يكن ُب مثل ىذه احلالة ميل سابق ضلو 
فإف ما قدمو ابسكاؿ لئلرادة من زبيَت ال يكوف زبيَتاً حيًا. فليس ىناؾ من 
األتراؾ مثبًل من يقنعو ىذا التخيَت فيؤمن ابلصلوات ودباء ادلعمودية. 
ويظهر لكثَت منا ضلن الربوتستانتيُت أف منطق ابسكاؿ منطق ضعيف غَت 

إنٍت أان الشخص ادلنتظر مقنع. ونظَته ما إذا كتب لنا "ادلهدي" قائبًل: 
الذي خلقو هللا ُب هبائو وجبللو؛ فإذا آمنتم يب فسيكوف لكم النعيم الدائم، 
وإف ٓب تؤمنوا يب فأنتم ُب خسراف وىبلؾ. فقارنوا، إذف، بُت رحبكم اخلالد، 
على فرض صدقي ُب دعواي، وبُت خسارتكم الفانية إف ٓب أكن صادقاً. 

ولكنو ال يقنعنا، ألف الفرض الذي قدمو فإف منطقو يكوف منطق ابسكاؿ، 
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لنا فرض ميت، وليس عندان ميل ألف نعمل دبا يتناسب معو على فرض 
 صحتو.

فالتحدث عن االعتقاد أبنو من عمل اإلرادة يبدو، إذف، من إحدى 
وجهات النظر، نوعًا من احلماقة، إذ يبدو خطيئة ورذيلة. فحينما يتأمل 

الشامخ، ويرى كيف شيد؛ ويدرؾ ما قرب  ادلرء ُب صرح العلـو الطبيعية
ربت أساسو من حياة آالؼ مؤلفة من أشخاص ٓب يكونوا ذوي أغراض 
فردية أو مصاّب شخصية، ويدرؾ ما كاف ىنالك من صرب وأتجيل، وما  
كاف ىنالك من متاعب وغصص ذبرعت برضا وقبوؿ، ٍب ما كاف ىنالك 

 ابردة، ويرى كل ىذه من خضوع وإذعاف دلا للحقائق اخلارجية من قوانُت
األشياء اليت دخلت ُب لبناتو وكلسو، ٍب يرى كيف أنو يقف ُب جبللو 
الرحيب رلردًا عن التحيز وغَت سلتلف ابختبلؼ األفراد، فإنو يدرؾ السر 
ُب أف بعض من أيٌب مزىوًا ومعجبًا بنفسو من ضعفاء العقوؿ ومدعيًا أنو 

تو يبدو لنا رلنواًن وزلتقراً. فهل قد حل كل ادلشاكل أبحبلمو الفردية وخياال
نعجب، إذف، إذا رأينا ىؤالء الذين تربوا ُب خشونة ادلدارس العلمية الوعرة 

 ػلتقروف مثل ىذا النوع من الذاتية، وال يعَتونو اىتماماً. 

وإف قواعد اإلخبلص اليت ترعرعت ُب مثل ىذه ادلدارس العلمية 
اتية؛ وذلذا كاف من الطبيعي أف لتقف كلها صفًا واحدًا ُب وجو ىذه الذ

يذىب ىؤالء الذين أصاهبم مس من ضبى العلـو إٔب الضد اآلخر، 
ويكتبوف، أحيااًن، كأهنم يؤمنوف أبف العلماء احلقيقيُت الذين ٓب تفسد 
بصائرىم ينبغي ذلم أف يتجرعوا كأس عدـ الوصوؿ ادلريرة، وما يتبع ذلك 
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 Clough(2)ذاتية. فيقوؿ كبلو من متاعب نفسية، ويفضلوهنا على تلك ال
ُب ىذا ادلعٌت "أنو يقوي من نفسي أف تعلم أف احلقيقة تفٌت كما أفٌت" 

: "إف عزائي الوحيد ىو ُب معرفيت أف سبللتنا، Huxley(0)ويقوؿ ىكسلي 
مهما اضلطت، فإهنا سوؼ ال تصل إٔب أدىن مراتب السقوط اخللقي، ما 

أنو ال ينبغي ذلا أف تعتقد ُب ما ال دامت متمسكة ابلقاعدة ادلبدئية؛ وىي 
ذبد لو من ادلنطق ما يربره، ولو كاف ُب صاحلها من انحية عملية". ويقوؿ  

: "إف االعتقاد يتدنس، إذا كانت مسائلو غَت مبحوثة Clifford(8)كليفورد 
وكانت غَت مربىن عليها، وكاف ال يهدؼ إال ضلو هتدئة نفس ادلعتقد 

من يستحق تقديرًا من أقرانو، ُب ىذه الناحية،  وإدخاؿ السرور عليو.. كل
ال بد لو من أف ؼلفر طهارة اعتقاده، ويكوف لو متعصباً وعليو غيوراً، خوؼ 
أف يعتمد يومًا ما على ما ال يستحق االعتماد عليو من القضااي، ويتدنس 
 دبا ال ؽلكن تطهَته منو أبدًا.. وإذا ما اعتقد ادلرء اعتقادًا انشئًا عن ما ال

يكفي من األدلة ]ولو كاف االعتقاد نفسو حقاً، كما قاؿ كليفورد ُب نفس 
الصحيفة[ فإف السرور الناشيء عنو يكوف سرورًا مغصوابً... إنو خطيئة، 
ألنو مسروؽ ومناقض دلا غلب علينا ضلو بٍت اإلنساف. ذلك الواجب ىو 

فسنا من أف ضلمي أنفسنا من أمثاؿ ىذه االعتقادات، كما غلب أف ضلفظ أن
األمراض اخلبيثة، اليت قد تسري، إذا تركت وشأهنا، ُب اجلسم كلو، ٍب 

                                                 
 شاعر إنكليزي من شعراء القرف التاسع عشر. (2)
-:0=2من مشاىَت علماء إصللًتا ُب الطب والتاريخ الطبيعي، عاش ُب القرف التاسع عشر  (0)

2=>:. 
 .08<2-;8=2ىو من كبار رجاؿ البلىوت ُب إصللًتا، وكاف لو ابع طويل ُب السياسة  (8)
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تنتقل فتنتشر ُب أضلاء ادلدينة... إنو من اخلطأ، ُب كل زماف ومكاف، 
 وابلنسبة لكل فرد، أف يعتقد من غَت وجود براىُت كافية".

8 

كل ىذا يبدو سليمًا، ولو صيغ كما صنع كليفورد، ُب عبارات تدؿ 
انفعاؿ نفسي شديد. إذ أف كبًل من اإلرادة والرغبة يبدو غَت ضروري  على

ُب مسائل االعتقاد، كوضع عجلة خامسة للعربة. ولكن إذا افًتض أحد 
بعد ذلك أف اإلدراؾ وحده ىو الذي يبقى بعد زبلي كل من الرغبة 
واإلرادة واالختيار الوجداين، أو أف العقل احملض ىو الذي يقرر وحده 

 اتنا، فإنو يكوف متجاىبلً كل ما يواجهو من حقائق واقعية.اعتقاد

إف الذي ال ؽلكن إلرادتنا أف ترد إليو احلياة اثنية ىو الفروض ادليتة، 
ولكن الذي جعلها ميتة ابلنسبة لنا ليس، ُب كثَت من احلاالت، إال أفعااًل 
اختيارية سابقة، ولكن من نوع سلالف لتلك الفروض. ولست أقصد عندما 
أربدث عن اإلختيار أو "الطبيعة ادلختارة" اإلرادات ادلتدبرة فحسب اليت 
قد أوجدت فينا من عادات االعتقادات ماال نقدر على التخلص منو 
اآلف، ولكٍت أقصد كل عناصر االعتقاد من خوؼ وأمل، ومن تعصب 

 وانفعاؿ، ومن تقليد ومشاركة، ومن كل ما ػلدد حاالتنا وطبقاتنا. 

واقع صلد أنفسنا معتقدين، ولكننا ال نكاد ندرؾ كيف؟ إننا ُب ال
كل األسباب العقلية، اليت ذبعل الفرض   Balfourودلاذا؟ ويسمى بلفور 

شلكنًا أو غَت شلكن، وحيًا أو ميتًا، ابلنسبة لنا "سلطة"، فبل شك أننا نؤمن 
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ابجلواىر ادلادية وبنظرية حفظ القوى، وابلدؽلقراطية وبضرورة التقدـ، 
لربوتستاتتية ُب ادلسيحية، وبوجوب اجلهاد ُب سبيل "نظرية منرو واب

، نؤمن بكل ىذه ألسباب ال تستحق أف تسمى أسبااًب. وال (2)اخلالدة"
تتضح لنا حقيقة ىذه ادلوضوعات اتضاحها دلن ال يؤمن هبا. وقد يكوف 
عنده من األسباب ما يربر عدـ إؽلانو هبا؛ وأما ضلن فليست البصَتة ىي 

تدفعنا لبلعتقاد، ولكن التعصب لآلراء ىو الذي ينمي ىذه األشياء  اليت
ويغذيها، وىو الذي يضيء ما كاف مظلمًا من خزائن اعتقاداتنا. وإف 
عقولنا راضية مطمئنة ُب كل تسعمائة وتسع وتسعُت حالة من ألف حالة 

زىا من احلاالت اليت تتعلق بنا، مادمنا صلد بعض ادلقنع من الرباىُت اليت نرب 
 ُب وجو كل من ينقدان ُب عقائدان. 

ومن احلق أف يقاؿ إف عقيدتنا ىي اعتقاد ُب عقيدة شخص آخر، 
وذلك ىو الشأف غالبًا حىت ُب أخطر ادلوضوعات؛ فإؽلاننا ابلصدؽ، مثبًل، 
أبف ىناؾ صدقًا، وأبنو وجد ليدركو العقل ووجد العقل ليدركو، أي شيء 

رغبة تشجعنا عليو النظم االجتماعية ؟ إننا ىو إف ٓب يكن عمبًل وجدانيًا لل
نرغب ُب الصدؽ؛ ونرغب ُب أف نعتقد أف ذباربنا ودراساتنا وحبوثنا تقربنا 
منو شيئًا فشيئاً؛ ولذلك نقرع الرأي ابلرأي واحلجة ابحلجة. ولكن إذا ما 
سألنا أحد الشاكُت من البلأدريُت قائبًل: كيف نعرؼ كل ذلك؟ فهل غلد 

؟ ال! إنو ال ػلَت جواابً ألهنا ليست إال إرادة ضد إرادة أخرى، منطقنا جواابً 
                                                 

ُت"، فبل زبضع ألي استعمار أورويب" وتلك نظرية قاؿ هبا ىي النظرية القائلة "أمريكا لؤلمريكي (2)
، وقد كانت 08=2بعد أف أعلن استقبلؿ صبهورايت جنوب أمريكا عاـ  menroeالرئيس منرو 

 من قبل خاضعة إلسبانيا.
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فنحن ظليل إٔب حياة فيها شيء من الثقة ومبنية على بعض الفروض، أما 
 .(2)ىو فبل يرغب ُب ذلك

وإننا لنرفض ُب غالب احلاالت أف نعتقد ُب كل ما ليس لنا إليو 
ة لكليفورد فائدة حاجة من حقائق ونظرايت، فلم ذبد االنفعاالت الكوني

 عملية ُب الشعور ادلسيحي.

وقد ىاجم ىكسلي األساقفة ألنو ٓب غلد لنظامهم الكهنوٌب فائدة ُب 
فقد ارأتى النقيض من  Newmanادلنهاج الذي وضعو للحياة. وأما نيومن 

ذلك، فاعتنق ادلسيحية ووجد أسبااًب صبة تدعوه للبقاء ىناؾ، إذ أف نظاـ 
عضوية؛ وىو سرور وانشراح. ودلاذا ال ينظر نظرة الكهنوتية عنده حاجة 

عادلة إٔب براىُت ما يسمى بتجاوب النفوس إال نفر قليل جداً من العلماء؟ 
ذلك ألهنم يعتقدوف، كما أخربين مرة أحد ادلربزين من علماء احلياة، أبنو 
على فرض صحة ىذا الشيء غلب على العلماء أف يتضافروا صبيعاً 

ه عن األنظار؛ ألنو يهدـ قانوف االطراد ُب نواميس ليخضعوه أو ليخفو 
الطبيعة وكثَتًا من األشياء األخرى اليت ال ؽلكن للعلماء أف يستمروا ُب 

 حبوثهم بدوهنا.

ولكن إذا ما وجد ىذا الرجل نفسو لتجاوب النفوس شبرة ؽلكنو أف 
جد فيو ينتفع هبا ُب حبوثو العلمية، فإنو كاف ال ؼلترب براىينو فحسب، بل لو 

مع ذلك مقدارًا ال أبس بو من اخلَت. وإف ما ػلاوؿ أف يلزمنا بو ادلنطقيوف 

                                                 
 .:;=2جوؿ "الزماف وادلكاف"، طبعة لندف  S.H. Hodgson  من كتاب 822اقرأ ص (2)
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إذا ما جاز ٕب أف امسي ىؤالء الذين ال يروف مكااًن لطبائعنا  -من قوانُت 
ليس إال أثرًا لرغبتهم الطبيعية ُب أف ينحوا   -اإلرادية ُب ادلنطق منطقيُت 

  مهنتهم ادلنطقية.كل العناصر اليت ال غلدوف ذلا فائدة ُب

إدراكية أثرًا ُب اعتقاداتنا، وأف ىنالك  من ىذا يتضح أف لقواان البل
من ادليوؿ الوجدانية واإلرادية ما أيٌب قبل االعتقاد، وىنالك منها ما أيٌب 
بعده؛ وىذه ادليوؿ األخَتة ىي اليت ؽلكن أف يقاؿ فيها إهنا جاءت متأخرة 
عن أواهنا وعدؽلة اجلدوى لذلك ُب االعتقاد؛ ولكنها ال تعترب متأخرة ىذا 

إذا كانت آخذة نفس االذباه  الذي أخذتو ادليوؿ السابقة؛ فليس  التأخر
برىاف ابسكاؿ إذف، ابلضعيف أو عدًن اجلدوى ولكنو برىاف مفحم، وىو 
آخر خطوة ضلتاج إليها لتكمل عقائدان ُب الصلوات وُب ماء ادلعمودية. 
وىكذا فإف األمر ليس ابلسهل اذلُت كما قد يتصور، وإف ادلنطق والتفكَت 

خلالص، على الرغم شلا ؽلكن أف يوجدا من الناحية النظرية، ليسا الشيئُت ا
 الوحيدين اللذين يوجداف ُب الواقع اعتقاداتنا.

9 

ولنا اآلف، أف نسأؿ، بعد أف عرفنا ما ُب تلك احلالة من ىوش 
ابلعكس  –واضطراب، ونقوؿ: أىي حالة يبلـ عليها أو يرثى ذلا، أو أهنا 

دة ُب كل عملية من عمليات احلكم العقلي؟ وأحب حالة طبيعية موجو  -
أف أقوؿ من ادلبدأ أف الناحية اليت اختارىا وأدافع عنها ىي ابختصار: إف 
طبائعنا الوجدانية ال ػلق ذلا أف زبتار فحسب بل ال بد ذلا من أف زبتار من 
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بُت قضيتُت أو قضااي، كلما كاف التخيَت زبيَتًا حقيقيًا وال تتمكن فيو 
ُب مثل  -لة العقلية وحدىا من الوصوؿ إٔب قرار حاسم؛ ألف القوؿ األد

"ال تفصل ُب األمر، بل دعو زلبًل للنظر والبحث"، ىو  -ىذه احلالة 
نفسو حكم وجداين شبيو ابحلكم اإلغلايب أو السليب، ومصحوب بنفس 
الغرر من إمكاف عدـ إدراؾ احلقيقة. وسيأٌب اآلف شرح تفصيلي لذلك 

علو ُب غاية من الوضوح واجلبلء، ولكن ال بد ٕب قبل ذلك من االختصار غل
 ذكر بعض مقدمات سبهيدية.

: 

سائروف على  -من أجل ىذه احملادثة  -إنو شلا يبلحظ أننا ىنا 
أسس يقينية؛ وأعٍت هبا األسس اليت تًتؾ فلسفة الشك وتعتربىا خارجة 

بًل أبف ىناؾ عن موضوعنا كلو، فنحن مسلموف ببعض القضااي، فنؤمن، مث
حقيقة أو صدقًا، وأبف عقولنا تقدر على أف تصل إليها وأف تدركها؛ وأما 

نفًتؽ منو عند  -ذلذا  –الشاؾ فبل يفًتض شيئًا من ىذا القبيل. وضلن 
ىذا ادلفًتؽ. ولكن االعتقاد ُب وجود الصدؽ وُب أف عقولنا ؽلكن أف 

يب وطريق ادلذىب تدركو ؽلكن أف يكوف على ضلوين: طريق ادلذىب التجري
ادلطلق. والفرؽ بينهما أنو بينما يرى أرابب ادلذىب ادلطلق أنو ال ؽلكننا 
الوصوؿ إٔب احلقيقة والصدؽ فحسب، بل ؽلكننا أيضًا أف نعرؼ أننا 
وصلنا إليهما حُت نصل إليهما، يرى أرابب ادلذىب التجرييب أنو ؽلكننا أف 

ىت وصلنا إليهما. فادلعرفة شيء، ندركهما ولكنا ال ؽلكننا أف نعرؼ يقينًا م
ومعرفة أنك تعرؼ شيء آخر. ذلذا ؽلكن التمسك أبف األوؿ منهما شلكن 
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دوف الثاين، وىذا ىو ما ذىب إليو أرابب ادلذىب التجرييب. ومن ىذا 
يتبُت أف أرابب ادلذىب ادلطلق وأرابب ادلذىب التجرييب ؼلتلفوف ُب كمية 

م من أنو ال يوجد بينهم من يصح أف ما يعتقدونو ُب حياهتم، على الرغ
 يوصف أبنو ال أدري دبعناه الفلسفي الصحيح.

وإذا نظران إٔب اتريخ الفكر الطويل وجدان أف الغلبة كانت للمذىب 
، وأهنا كانت للمذىب ادلطلق ُب الفلسفة، ووجدان   التجرييب ُب العلـو
كذلك أف السعادة اليت شعرت هبا الفلسفة وخصت هبا نفسها ٓب تنشأ إال 
 عما يشعر بو كل من مدارسها ونظمها ادلتعاقبة أبنو قد وصل جبهوده إٔب

علم اليقُت. وإف نظرة واحدة لذلك التاريخ كفيلة أبف تبُت أف ادلدارس 
الفلسفية ادلهمة ازبذت كلها ىذا التعبَت اآلٌب شعارًا ذلا وىو: "ليست 
فلسفة ادلدارس األخرى إال رلموعة من اآلراء مفككة األوصاؿ، وجلها 
خطأ، وأما فلسفيت فذات أسس أبدية وقواعد راسخة، ولقد صاغت 

ورثوذكسية ادلدرسية، اليت ال بد أف يرجع ادلرء إليها إذا ما أراد عبارات األ
واضحة جلية، عقيدة أرابب ادلذىب ادلطلق ُب نظرية مستها نظرية "األدلة 
ادلوضوعية". فإذا كنت غَت قادر، مثبًل، على أف أشك ُب وقوُب اآلف بُت 

اف الناس صبيعاً أيديكم، أو ُب أف اثنُت أقل من ثبلثة، أو ُب أنو إذا ك
ىالكُت فإين ال زلالة ىالك أيضاً، فذلك ألف ىذه األشياء اتضحت عندي 
وضوح الشمس ُب رابعة النهار بشكل ال يقبل النقض واإلبطاؿ، وٓب يكن 
ىناؾ ُب تلك العملية ادلؤدية إٔب اليقُت فاعل مؤثر سوى حقيقة ذات 

 ادلوضوع وكفاية ذىن ادلدرؾ إلدراؾ تلك الذات. 
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ا تتحقق األدلة ادلوضوعية، والشك أنكم تؤمنوف هبذه األدلة وبذ
ادلوضوعية، كما أؤمن أان هبا كذلك؛ فنحن صبيعًا نشعر أبننا نعلم بعض 
األشياء علمًا يقينياً: نعرفها ونعرؼ أننا نعرفها؛ وكأف ىناؾ شيئًا ُب نفوسنا 

عقارب يؤذف بذلك، كأف ىناؾ انقوسًا يدؽ اثنيت عشرة مرة، عندما تقطع 
ساعتنا العقلية دائرة العقل وتتقابل معًا ساعة انتصاؼ النهار أو ساعة 
وجود ادلعرفة. وقد يكوف من احلق أف يقاؿ إف أعاظم رجاؿ ادلذىب 
التجرييب منا ليسوا ذبريبيُت إال من انحية نظرية فحسب، فإذا ما تركوا 

نفسو. وليس  لغرائزىم وطبائعهم فإهنم يعتقدوف ويتيقنوف كما يفعل البااب
ذلذا النوع الذي ػلدث عنو كليفورد وأتباعو من عدـ الكفاية حُت يقولوف 
"أنو خطيئة أف تعتقد ُب ادلسيحية معتمدًا على أدلة غَت كافية" من وجود. 
فاألدلة عندىم كافية كفاية مطلقة، ولكنها كافية ُب الناحية األخرى 

راه ادلسيحية من نظم ادلضادة للمسيحية فحسب، فهم يؤمنوف خببلؼ ما ت
إؽلااًن ال تردد فيو وال شك، وكل زبيَت عنده بعد ذلك زبيَت ميت؛ 

 فادلسيحية فرض ميت غَت زلتمل الصدؽ عندىم من أوؿ األمر.

; 

ولكن، إذا كنا ابلغريزة من رجاؿ ادلذىب ادلطلق، فما الذي غلب أف 
نها، أـ ينبغي نفعلو، وضلن فبلسفة، إزاء ىذه احلقيقة؛ ىل نقبلها وندافع ع

أف نعتربىا حالة ضعف ُب طبيعتنا غلب أف نعاِب أنفسنا منها بقدر 
 اإلمكاف؟
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إنٍت أعتقد سللصًا أف الطريق األخَت ىو الطريق الوحيد الذي غلب 
أف يسلكو رجاؿ العقل والتفكَت؛ فليس ىناؾ من شك ُب أف اليقُت 

أي مكاف  واألدلة ادلوضوعية مثل عليا طيبة، ولكن على أي ضوء وُب
خيإب صلدىا؟.. لذلك ارتضيت، فيما يتعلق بنظرية ادلعرفة، ادلذىب 
التجرييب، وآمنت بنظرية عملية، وىي أنو غلب علينا أف نسَت ُب ذباربنا 
وظلضي ُب تفكَتان حوؿ ىذه التجارب، ألف أفكاران وآراءان ال تتطور 

ظرية من وتتدرج ضلو الكماؿ إال هبذا السبيل؛ ولكن أف تصر على أف ن
حق ال يقبل اإلبطاؿ أو الشك،  -أي نظرية كانت  -تلك النظرايت

فذلك، على ما أعتقد، خطأ عظيم؛ وإين أعتقد أف اتريخ الفلسفة يناصرين 
ُب ىذا الرأي. فليس ىناؾ من اليقُت الذي ال يعًتيو الشك إال حقيقة 

ها؛ واحدة، وىي تلك احلقيقة اليت ٓب تقدر فلسفة الشك نفسها أف هتدم
أال وىي وجود ظاىرة الشعور. وتلك ىي النقطة اجلرداء اليت تبدأ منها 
ادلعرفة؛ وىي اعًتاؼ دبوضوع يتفلسف اإلنساف حولو. وليست الفلسفة 
ادلتعددة بعد ذلك إال زلاوالت شىت للتعبَت عن حقيقة ىذا ادلوضوع؛ وإذا 

صلد اجلواب  ما استشران مكاتبنا فما أكثر ما صلد من اختبلفات حولو؛ فأين
اليقُت إذف؟ إننا ال صلد من بُت القضااي اليت اعتربت يقينية من انحية 

= 0+0موضوعية ببعض العلماء، مع استثناء قضااي ادلقارنة الذىنية مثل 
وىي القضااي اليت ال زبربان شيئًا بذاهتا عن احلقيقة الواقعية، ما ٓب يعترب   9

لماء. وىناؾ أمثلة شىت ذلذا كاذاًب أو زلتمل الكذب ببعض آخر من الع
(  Charles, H. Hintonالنوع، منها ما ذىب إليو بعض ادلعاصرين )مثل 
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من السمو واالرتقاء عن األوليات الرايضية، وما ذىب إليو ىيجل من 
 رفض منطق أرسطو كلو

وٓب يتفق الفبلسفة ُب وقت ما على معيار واحد واقعي زبترب بو حقيقة 
فيجعلو بعض العلماء شيئًا خارجيًا مغايرًا للشعور ما ىو ُب الواقع حق. 

العقلي، ويرى أنو الوحي واإلذلاـ، أو إصباع األمة، أو الغرائز النفسية، أو 
التجارب ادلنظمة للجماعة. بينما يرى آخروف أف حلظة اإلدراؾ ىي معيار 

مثبًل أف ادلعيار ىو وضوح الفكرة  Descartesنفسها. فَتى ديكارت 
 Kantأنو احلس ادلشًتؾ؛ ويقوؿ كانت  Reidنفسها؛ ويرى ريد وسبيزىا ب

ىو الصور األولية لؤلحكاـ ادلطلقة. ويذكر آخروف معايَت أخرى، مثل عدـ 
تصور النقيض أو الضد، وكوف الشيء شلا سبكن الربىنة عليو حسًا، إْب. 

ف؛ وإف ماسبح حبمده من األدلة ادلوضوعية ٓب يبد يومًا ما منتصرًا ُب ادليدا
فهو ال يزاؿ رغبة أو أمبًل، إف دؿ على شيء فإظلا يدؿ على أف حياتنا 
التفكَتية ذات آماؿ ال هنائية. ودعواؾ أف للصادؽ من احلقائق أدلة 
موضوعية ال ؼلتلف ُب قليل وال كثَت عن قولك إذا اعتربهتا صادقة وكانت 

عقيدة  ُب الواقع صادقة، فإف براىينها تكوف موضوعية، وإال فبل، ولكن
ادلرء ُب أف الرباىُت اليت يستعملها من نوع موضوعي ليست ُب الواقع إال 

 عقيدة ذاتية أخرى تضاؼ إٔب رلموعة ما عنده من عقائد ذاتية. 

ولقد كاف كثَت من النظم الفكرية ادلتناقضة نتيجة دلا يسمى ابألدلة 
وجزئياً،  ادلوضوعية وابليقُت ادلطلق؛ فنجد القوؿ أبف العآب معقوؿ كلياً 

وأبف وجوده ليس إال حقيقة واقعية ال تعلل؛ وأبف ىناؾ إذلًا مشخصاً، 
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وأبنو ال ؽلكن تصور إلو مشخص؛ ونرى من يقوؿ ىنالك عآب مادي زائد 
على العآب العقلي وسبكن معرفتو، ومن يقوؿ ال يعرؼ العقل إال أفكاره 

قوؿ أبف ليست وآراءه؛ ونسمع القوؿ أبف األحكاـ اخللقية موجودة، وال
األحكاـ اخللقية إال نتيجة للرغبات؛ ونسمع أف ىنالك وحدة عقلية 
مستمرة ُب كل فرد من األفراد، ولكننا نسمع أيضًا أف ليس ىناؾ إال 
حاالت متغَتة للعقل؛ وأف ىنالك سلسلة ال هنائية من األسباب، وأف 

نو ال شيء ىنالك سببًا مطلقًا ال يسبقو شيء؛ وأف ىناؾ ضرورة أبدية، وأ
بل مشيئة واختيار؛ وأف ىنالك قصدًا وغرضاً، وأنو ال يوجد قصد وال 
غرض؛ وأف األوؿ واحد، وأنو متعدد؛ وأف الوجود وحدة مستمرة، وأنو 
ليس كذلك؛ وأف ىنالك ىذا، وأف ىنالك ذلك؛ وكاف ىذا كلو نتيجة 

 لفلسفة تدعي أهنا وجدت األدلة ادلوضوعية.

ليت اعتربت حقًا مطلقًا ببعض األفراد مآب ولسنا صلد من األشياء ا
يعترب خطأ مطلقًا ببعض آخر منهم؛ وليس من بُت أرابب ادلذىب ادلطلق 
من يظن أف ادلشكلة جوىرية، وأف القوة العاقلة، ولو كاف الصدؽ ُب 
متناوذلا مباشرة، قد ال ذبد ماال غلوز عليو اخلطأ من ادلعايَت لتتعرؼ بو 

أخَتًا عند ما يتذكر ادلرء أف ادلطبق العملي على الصادؽ من الكاذب. و 
احلياة لتلك النظرية من اليقُت ادلوضوعي إظلا ىو شعور الباحث نفسو 

 وضمَته فإف تقديره لتلك النظرية يقل عن ذي قبل.

ال نًتؾ البحث، أو نفقد  -كتجريبيُت   –ولكن غلب أف يبلحظ أننا 
ألان قد تركنا نظرية األدلة األمل ُب الوصوؿ إٔب الصدؽ وإٔب احلقيقة 
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ادلوضوعية. فبل نزاؿ نؤمن بوجودعلا، ونعتقد أبننا، ابالستمرار ُب التجارب 
 وُب التفكَت فيها، نتدرج دائماً ُب القرب منهما والرقي إليهما.

ونقطة ادلفارقة بيننا وبُت الرجاؿ ادلدرسيُت ىي ُب الطريق الذي 
والفكر، وأما ضلن فنعترب النتائج نسلكو، فهم يعتربوف ادلباديء واألصوؿ 

والنهاايت. وما لو احلكم والفصل ُب ادلوضوع ىو نتيجتو وما الذي يؤدي 
إليو، ال ما نشأ ىو عنو. فبل يعٍت منشأ القضية الفرضية رجل ادلذىب 
التجرييب ُب قليل وال كثَت، وقد يفًتض فروضًا مشروعة أو غَت مشروعة؛ 

شهوة أو تقًتح اتفاقاً وابدلصادفة؛ ولكن إذا  فقد يفًتض فروضاً توحي هبا ال
كانت رلموعة التيارات الفكرية تعاضدىا وتستمر معاضدة ذلا فهذا ىو ما 

 يعنيو بقولو إهنا حق.

< 

بقيت اآلف مسألة قصَتة ولكنها مهمة، أحب أف أذكرىا وهبا يتم 
و التمهيد، وىي على الرغم من أف ىناؾ انحيتُت متعلقتُت دبا غلب علينا ضل

معارفنا وآرائنا، وأهنما انحيتاف متباينتاف، فإف نظرايت ادلعرفة ٓب تبد كثَتاً 
 -ُب جانب ادلعرفة  -من االىتماـ ضلو ما بينهما من تفارؽ. فنحن هندؼ 

ضلو معرفة الصواب وضلو ذبنب اخلطأ. ولكن تعرؼ الصواب وذبنب اخلطأ 
أننا عندما نؤمن  أمراف متمايزاف وال يدالف على معٌت واحد. فقد ػلدث

بصحة )أ( ننجو عرضًا من الوقوع ُب اخلطأ الذي ىو اإلؽلاف بصحة )ب(. 
ولكن يندر أف يؤدي عدـ اإلؽلاف بصحة )ب( إٔب اإلؽلاف الضروري بصحة 
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)أ(. إذ أنو من ادلمكن، حُت ننجو من اإلؽلاف بصحة )ب( أف نقع ُب خطأ 
ال نصل إٔب إؽلاف بصحة  آخر، وىو اإلؽلاف بصحة )جػ( أو )د( مثبًل، وقد

 شيء ما.

"اعتقد ُب احلق"، و"ذبنب الباطل" أمراف سلتلفاف مادة؛ وابختيار 
واحد منهما نرسم لنا طريقًا ُب احلياة تباين الطريق الناشيء عن اختيار 
األمر اآلخر. فقد تكوف مهمتنا األؤب تتبع ما ىو حق، ويكوف ذبنب 

عكس األمر، فنهدؼ ضلو ذبنب اخلطأ، اخلطأ أمرًا عرضيًا واثنوايً، وقد ن
ونًتؾ الصواب للفرص وادلصادفات. وػلثنا كليفورد ُب رسالتو اليت 
اقتبستها من قبل على أف نتبع ىذا الطريق األخَت، فيقوؿ ال تعتقد شيئاً 
ودع عقلك ُب شك دائم؛ فهذا خَت لك من أف تعتقد اعتقادًا انشئًا عن 

ضك ىذا الوضع العتقاد ما ىو كاذب. ماال يكفي من األدلة؛ إذ قد يعر 
ولكن قد ترى أنت أف التعرض للوقوع ُب اخلطأ ليس إال شيئًا ال يذكر 
جبانب السعادة اإلغلابية الناشئة عن ادلعرفة احلقة، وتفضل أف زبدع وتغش 
مرارًا ُب حبثك عن احلقيقة وأف زبطيء ُب احلكم على أتخَت احلكم وأتجيل 

فة احلقيقة إٔب أجل غَت مسمى، ولست أتفق ما قد يسنح من فرصة معر 
مع كليفورد ىنا فبل بد لنا من أف نتذكر أف شعوران بواجبنا ضلو ما ىو 
صواب وما ىو خطأ ليس ُب صبيع احلاالت إال مظهرًا من مظاىر حياتنا 

مستعدة ألف تنظر  -من الناحية البيلوجية الصرفة  -الوجدانية؛ فعقولنا 
اذب؛ وأف كل من يقوؿ، "البقاء ببل عقيدة خَت إٔب كل من الصادؽ والك

من االعتقاد ُب الكاذب"، ال يظهر بذلك إال خوفو النفسي وكرىو الشديد 
 ألف يكوف سلدوعاً. 
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قد يكوف ذلك ادلرء انقدًا لكثَت من رغباتو وميولو ولكنو عبد مطيع 
ذلذا ادليل وذلذا اخلوؼ، فبل يتصور أحدًا يشك فيما ذلذا اخلوؼ من 

طاف وقوة متحكمة ُب النفس. وإنٍت أيضًا أكره أف أكوف سلدوعًا سل
وأخافو؛ ولكنٍت مع ذلك أعتقد أف شيئًا أدىى وأمر من الكوف سلدوعًا قد 
ػلدث للمرء ُب ىذا العآب. لذلك ؼليل ٕب أف كليفورد ٓب يكن على حق 
فيما ذىب إليو، وأف قولو يشبو قوؿ القائد جلنده "أف تظلوا بعيدين عن 

 ادلعركة خَت لكم من أف تعرضوا أنفسكم للجراح".

ولكن ليس ىذا ىو طريق النصر على األعداء أو على الطبيعة، 
وليست أخطاؤان من ىذا النوع ادلرعب، ومادمنا متأكدين من أننا عرضة 
للخطأ والغلط ُب ىذا العآب، على الرغم من كل حيطة وحذر، فإنو من 

لدعة والرشاقة بدؿ ذلك احلـز ادلتطرؼ اخلَت لنا أف نواجهو بشيء من ا
 والشدة ادلتناىية، وتلك ىي أكثر احلاالت مناسبة للفلسفة التجريبية.

= 

واآلف وبعد تلك ادلقدمات الطويلة، ػلق لنا أف ندخل ُب ادلوضوع 
فنقوؿ قد عرفنا سابقًا أف طبائعنا الوجدانية ليست مؤثرة، ُب الواقع ونفس 

فحسب، ولكنها قد تكوف ضرورية التأثَت، وقد  األمر، ُب بعض معتقداتنا
 تكوف ىي العامل الوحيد الذي يوجهنا ضلو ىذه ادلعتقدات.

قد يرى بعضكم خطرًا كامنًا فيما أقوؿ وؼلالفٍت فيو، بيد أنو غلب 
عليكم أف تعًتفوا معي مبدئيًا بضرورة وجود مرحلتُت من الوجداف وادليوؿ؛ 
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نفكر لئبل طلدع، وغلب أف نفكر لنحصل فبل بد أف تعًتفوا أبنو غلب أف 
الصدؽ، ولنا أف نعترب بعد ذلك أف خَت الطرؽ للوصوؿ إٔب ىذين ادلثلُت 

 أف ال نفًتض خطوة وجدانية أخرى غَت ىاتُت اخلطوتُت.

إنٍت أقبل ىذا التقييد ولكن ُب حدود ما تسمح بو احلقائق الواقعية. 
زبيَتًا غَت خطَت الشأف كاف فكلما كاف التخيَت بُت إدراؾ الصواب وعدمو 

لنا أف نضيع فرصة إدراكو، وننجي بذلك أنفسنا من احتماؿ االعتقاد فيما 
ىو خاطيء، وال نعتقد حىت نعثر على األدلة ادلوضوعية اليقينية. وذلك ىو 
الشأف غالبًا ُب ادلسائل العلمية، وليست احلاجة إٔب الفعل، ُب كثَت من 

شديدة ادلساس دائمًا حبيث ذبعل االعتقاد ولو ادلسائل اإلنسانية العامة، 
ُب الكاذب خَتًا من عدـ االعتقاد ومن انتظار األدلة ادلوضوعية. وأما 
زلاكم القضاء، مثبًل، فاألمر فيها ابلعكس، ألف احلاجة تدعو إٔب العمل، 
وواجب احملكمة أف تفصل ُب األمر مستندة إٔب خَت ما ؽلكن من األدلة 

أخربين أحد القضاة الناهبُت أف ادلهم ُب كثَت من  وقت احلكم. ولقد
حاالت القضاء أف تفرغ منها بسرعة وتنتقل إٔب غَتىا. ولكنا، ُب تعاملنا 
مع الطبيعة الواقعية، مؤرخوف ال موجدوف للحقيقة؛ ولذلك كاف الفصل 
فيها، جملرد الرغبة ُب االنتهاء منها بسرعة واالنتقاؿ إٔب غَتىا، عمبًل غَت 

ب. ودبا أف حقائق العآب ادلادي ال تتغَت بتغَت العصور واألشخاص، مناس
ويندر أف سبس احلاجة إٔب التسرع ُب احلكم عليها والفصل فيها، ٓب يكن 
ىناؾ مربر للخوؼ من أف يكوف ادلرء سلدوعًا ُب اعتقاده ُب نظرية حوذلا ٓب 

خطَتة تتضح بعد. فالتخيَتات ُب ىذه ادلسائل وأمثاذلا زبيَتات غَت 
الشأف، وال تكاد تكوف فروضها حية ابلنسبة لنا ضلن ادلشاىدوف؛ والتخيَت 
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بُت االعتقاد ُب الصادؽ واالعتقاد ُب الكاذب ليس، لذلك، من النوع 
. فنظرة الشك ىي ىنا النظرة احلكيمة ما داـ ادلرء متجنباً  الضروري ادللـز

جود مادة يتكوف الغلط. فليس ىناؾ ضرورة، مثبًل، ذبعل ادلرء يؤمن بو 
منها العقل اإلنساين، أو ػلكم أبنو ال وجود لتلك ادلادة، أو يعتقد أف 
ىناؾ ارتباطًا عليا بُت احلاالت العقلية أو ال يعتقد ذلك، ألنو ليس من بُت 
ىذه الفروض وأمثاذلا ما ىو ملـز لنا. واألجدر بنا ُب كل ىذه احلاالت ىو 

كم، بل نظل منتظرين وموازنُت بُت أف ال نفصل ُب األمر ونتسرع ُب احل
 الرباىُت ادلعاضدة والرباىُت اذلادمة من غَت تعصب جلانب دوف آخر.

وإنٍت أربدث ىنا، طبعاً، من وجهة نظر احلكم العقلي احملض، وأما 
وجهة نظر االكتشاؼ العلمي فإهنا ال توصي بذلك احلياد، إذ ال مراء ُب 

و عليو اآلف لو ٓب تلعب رغبات األفراد أف العلم كاف يكوف أقل تقدماً شلا ى
وميوذلم دورًا مهمًا ُب زلاولة الربىنة على عقائدىم. فانظر، مثبًل، إٔب ما 
أظهره اآلف كل من سبنسر وويزمن من حكمة. ولكن من انحية أخرى إذا 
ما أردت أف ترى غبياً عقيم البحث فإنك ذبده الرجل الذي ال يبإب بنتائج 

ا. وأف أكثر الباحثُت إشبارًا ونفعًا ىو أكثرىم حساسية؛ حبوثو وال يهتم هب
وىو الذي يكوف اىتمامو الشديد بناحية من نواحي موضوعات حبثو أو 

ولقد  (2)مبلحظتو مصحواًب بكثَت من احلساسية القوية لئبل يغش وؼلدع
نظم العلم تلك احلساسية وجعل منها قاعدة اصطبلحية مساىا: "أسلوب 
التحقق والتأكد"؛ ولقد أحب العلم ىذا األسلوب حبًا صبًا وشغف بو حلد 

                                                 
 Witness to"حوؿ "الرغبة ُب االعتقاد" من كتابو ادلسمى:  Wilfrind wordانظر ىنا مقالة  (2)

the unseen" 
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قد غلعل ادلرء يقوؿ إنو ليست لو عناية ابحلقيقة ُب ذاهتا، ولكنو ال يعٍت هبا 
قد يبدو ما ىو  إال من حيث إهنا متحققة بذلك األسلوب الفٍت. فمثبلً 

صادؽ من احلقائق ُب صورة إغلابية فحسب، فيأىب العلم أف ينظر إليو، 
ويقلد فيو كليفورد ويقوؿ ما قالو من أف التمتع ابلصدؽ ُب مثل ىذه احلالة 

 ال يكوف مشروعًا، ألنو غصب وربد لواجبنا ضلو بٍت اإلنساف. 

وكما يقوؿ  ولكن ادليوؿ اإلنسانية أقوى من القواعد االصطبلحية.
ابسكاؿ: للقلب ميوؿ واذباىات ال يعرؼ العقل دواعيها وبواعثها. ولكن 
مهما يكن من عدـ اىتماـ العقل اخلالص بشيء غَت القواعد اجملردة، فإف 
للقوى الفعلية، اليت تقدـ لو من القضااي ما يفصل فيو، بعض احملبب إليها 

ا اآلف نتفق على أف من الفروض احلية. ولكن على الرغم من كل ذلك دعن
غايتنا ادلثلى، ُب كل حالة ليس التخيَت فيها زبيَتاً الزمًا، ىي احلكم العقلي 
اجملرد عن اذلوى وادليوؿ وعن الفروض ادلرغوب فيها، حىت تتهيأ لنا، كما 

 يقاؿ، فرصة ذبنب الغش واخلداع.

والسؤاؿ الذي يرد بعد ذلك ىو: أليس ىناؾ ُب مسائلنا التفكَتية 
؟ وىل ؽلكننا )وضلن رجاؿ يهمهم أف يعرفوا احلقيقة كما من زب يَت الـز

يهمهم أف يباعد بينهم وبُت الغش واخلداع( أف نبقى من غَت اعتقاد حىت 
نعثر على تلك الرباىُت ادلقنعة ادللزمة؟ إف ذلك لبعيد، وإنو دلن البعيد 

 على ىذا أيضًا أف يكوف الصدؽ منظمًا ُب اخلارج ومناسبًا حلاجاتنا وقواان
الطراز. ففي منزؿ الطبيعة الرحيب يندر أف ؼلرج كل من الزبد والعسل 
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واخلبز دبقادير متعادلة من الوعاء ويبقى الوعاء بعد ذلك نظيفاً. ولو 
 خرجت دبقادير متعادلة لنظران إليها بنوع من الشك العلمي.

> 

وأما ادلوضوعات األخبلقية فإهنا، على ما يبدو، مسائل ال ربتمل 
التأجيل حىت أتٌب األدلة احلسية. فليست تلك ادلسائل متعلقة دبا يوجد 
حسنا، ولكنها متعلقة دبا ىو حسن، أو دبا يكوف حسنًا على فرض 

 قيم –وجوده. وال ػلدثنا العلم إال عن ادلوجود ابلفعل، أما ُب مقارنة القيم 
ما يوجد وماال يوجد، فبل بد لنا من الرجوع إٔب ما مساه ابسكاؿ القلب ال 
إٔب العلم. وأف العلم نفسو ليستفيت قلبو عندما يضع قاعدتو من "أف اخلَت 
األعلى لئلنساف ىو التأكد اجلاـز من احلقيقة وتصحيح اخلاطيء من 

ئًا غَت إعادهتا االعتقاد. فإذا ما ربديت تلك القاعدة فإف العلم ال يفعل شي
قاطعًا هبا، أو الربىنة عليها بتبيُت أف مثل ىذا التأكد وذلك التصحيح 
غللب لئلنساف أنواعًا أخرى من احلسن ينادى هبا القلب. فاإلرادة نفسها 
ىي اليت تفصل ُب أسئلة مثل: ىل نعتقد ُب ادلسائل اخللقية أو ال نعتقد، 

ه من مسائل، ومثل للعقل وىل ضلن على صواب أو على خطأ فيما اخًتان
احملض أف يفصل ىنا ُب األمر؟ وإذا ٓب يرد قلبك حقيقة خلقية، فسوؼ ال 
غلعلك عقلك تؤمن بواحدة من احلقائق اخللقية. وال مراء ُب أف الشك 
؛  ادلفرط األريب قد يرضي الفطرة العقلية أكثر من أي نظاـ مثإب صاـر

، فبل غلد فرض من الفروض فهناؾ كثَت من الناس يتصف ابلربود القليب
اخللقية عندىم شيئًا من حرارة احلياة؛ وكثَتًا ما يشعر الشخص ادلتعصب 
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لؤلخبلؽ بكثَت من احلياء واخلجل ُب حضرهتم؛ وقد ؼليل إليو أف ادلعرفة ُب 
جانبهم وجانب أمثاذلم، وأف السذاجة ُب جانبو؛ ولكنو يعتقد، من قرارة 

و غَت سلدوع، وأف ىنالك عادلًا، ليست نفسو على الرغم من كل ذلك، أن
فيو عقوذلم وآراؤىم إال )كما يقوؿ امَتسوف( نوعًا من دىاء الثعلب 
وختلو. ومن البُت أنو ال سبكن الربىنة منطقيًا على الشك األخبلقي ال نفياً 
وال إثبااتً، كما أهنا ال سبكن كذلك ابلنسبة للشك العقلي. ولكن عندما 

ة فإان نفعل ذلك ونتمسك بو بكل مافينا من قوة نؤمن أبف ىناؾ حقيق
طبيعية مستعدين لتحمل النتائج أاًي كاف نوعها؛ وكذا يفعل الشاؾ، فإنو 
يتمسك بشكو بكل ما فيو من قوة طبيعية مستعدًا لتحمل النتائج كذلك. 

 ولكن أي الطرفُت أكثر حكمة وسدادًا؟ علم ذلك عند ريب.

من احلسن جانباً، ولنرجع إٔب  واآلف لندع ىذه ادلسائل العامة
جزئيات ومسائل فردية منو، إٔب مسائل ترجع إٔب العبلقات الشخصية أو 
إٔب الروابط العقلية بُت فرد وآخر؛ فمثبًل ىل رببٍت أواًل؟ وسواء أكنت 
تعتمد ُب التقدير على احلاالت الكثَتة اليت ال أصر فيها على رأيي عندما 

 وأقابلك ُب منتصف الطريق، أو ال تعتمد نتمارى، بل أتنازؿ ولو قليبلً 
على ذلك، فإين راغب ُب أف أفًتض أنك رببٍت ال زلالة، وإين لذلك واثق 
بك وكبَت األمل فيك. فعقيدٌب السابقة ُب أنك رببٍت ىي اليت أوجدت ُب 
مثل ىذه احلالة حبك إايي؛ ولكن إذا وقفت بعيدًا عنك، ورفضت أف 

تربىن ٕب ماداًي، وتقدـ ٕب ما يدؿ داللة قاطعة أتقدـ ضلوؾ خطوة ما، حىت 
على احلب، كما يقوؿ رجاؿ ادلذىب ادلطلق، فسوؼ ال أيٌب احلب أبداً. 
فهل سبلك إنساف قلب امرأة دبجرد إصراره على أهنا ال بد أف تربىن أواًل 
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على حبها إايه؟ إف من ينتظر ذلك يكوف غَت مؤمن أبف طبيعة ادلرأة أتابه، 
نوع معُت من احلقيقة ىي اليت توجد ىنا ذلك النوع ادلعُت منها؛  فالرغبة ُب

وإف الشأف لكذلك ُب كثَت من احلاالت األخرى؛ فمن الذي ػلظى 
ابلوظائف والًتقيات ويناؿ اإلحساف وادلساعدة، إال ىؤالء الذين تلعب 
ىذه األشياء ُب حياهتم دور الفروض ادلمكنة؟ وكل من أعرض عنها ورآىا 

ة ابلنسبة لو فإنو يضحي بكثَت من األشياء قبلها وؼلاطر هبا قبل غَت شلكن
 أف توجد؛ فكأف العقيدة نفسها ذات أثر إغلايب ُب إغلاد موضوعها.

إف كل عضو اجتماعي كبَت أو صغَت، عظيم أو حقَت، ىو ما ىو 
عليو، ألنو يقـو بوظيفتو مفًتضًا أف البقية من األعضاء األخرى تؤدي  

من وظائف. وكلما تضامن صبع من األفراد بقصد ربقيق كذلك ما عليها 
غرض من األغراض، فإف ربققو ال ؽلكن أف يكوف إال أثرًا لثقة ىؤالء 
األفراد بعضهم ببعض. وال ؽلكن أف توجد حكومة، أو ينظم جيش، أو 
يقـو عمل ذباري، أو تسَت سفينة، أو تنتظم كلية، أو تعمل صباعة رايضية، 

س؛ وبدونو ال ؽلكن أف يوجد شيء، بل ال توجد زلاولة إال على ىذا األسا
أيضاً. وقد تنهب القاطرة كلها )ولو كاف كل فرد فيها شجاعاً( بعدد قليل 
من قطاع الطرؽ، ألهنم يثق بعضهم ببعض، ُب حُت أف كل واحد من 
، قبل أف أيٌب اآلخروف دلناصرتو.  ادلسافرين قد ؼلشى أف يقتل، إذا قاـو

تقد كل منا أف الركاب سينهضوف معو وسيناصرونو، فإف  ولكن إذا ما اع
كل فرد ينهض ُب احلاؿ، وال توجد بعد ذلك زلاولة يقصد هبا هنب 
القاطرات. فهنالك، إذف، بعض احلاالت اليت ال ؽلكن أف يتحقق فيها فعل 
إال إذا كاف مسبوقًا بعقيدة أنو سيتحقق. ودبا أف العقيدة ُب حقيقة ما 
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تلك احلقيقة فإنو يكوف من عدـ االتزاف ُب ادلنطق أف  تساعد على إغلاد
تقوؿ إف االعتقاد، الذي يسبق وجوده وجود األدلة العلمية، ليس إال 
أحط مرحلة من مراحل السقوط اليت ؽلكن أف ينحط إليها اإلنساف. وعلى 
الرغم من كل ىذا، فذلك ىو ادلنطق الذي يزعم أرابب ادلذىب ادلطلق 

 ياتنا.أهنم ينظموف بو ح

22 

فاالعتقاد ادلبٍت على الرغبة، إذف، مشروع، وقد يكوف ضروراًي ُب  
كل ادلسائل اليت يتوقف وجودىا على جهودان الشخصية، ولكن قد يقاؿ 
إف ىذه مسائل غَت مهمة وال شأف ذلا ابدلسائل العادلية الكربى مثل مسائل 

أف نتحدث عن العقائد الدينية، فبل يصح أف تقاس هبا، وىذا يدفعنا إٔب 
ىذه ادلسائل العادلية الدينية. بيد أنو دلا كانت األدايف زبتلف اختبلفًا كبَتاً 
ُب اجلزئيات، وُب التفاصيل كاف لزامًا علينا أف نتحدث عنها ُب عمومها 
فنتحدث عن أجناسها وأصوذلا فحسب، فنقوؿ أواًل: ما الذي نقصده 

العلم يتحدث عن  حُت نتحدث عن الفروض الدينية؟ فنحن نعلم أف
ادلوجود ابلفعل، وأف األخبلؽ تتحدث عما حقو أف يوجد، فما الذي 
يتحدث عنو الدين على وجو عاـ؟ وجواب ىذا أف األدايف تتحدث عن 

 شيئُت جوىريُت.

فقوؿ الدين أواًل خَت ادلوجودات ىو أكثرىا أبدية وأعمها مدلوالً 
: Charles Secritanوأطوذلا بقاء. أو كما يقوؿ تشارلس سيكريتاف 
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"الكائن الكامل ىو األبدي السرمدي". وتلك، والشك، عبارة مناسبة 
للتعبَت عن القضية الدينية، ولكنو ال ؽلكن أف يربىن عليها برىنة علمية. 
ويقوؿ الدين اثنيًا إنو من اخلَت لنا ُب حياتنا ىذه وُب احليوات األخرى أف 

 نؤمن بصدؽ القضية األؤب.

حث عن العناصر ادلنطقية ادلتضمنة ُب منطق تلك فدعنا اآلف نب
احلالة على افًتاض أف القضية الدينية بفرعيها حق. )وال بد لنا من أف 
نعًتؼ مبدئيًا هبذا االحتماؿ. وإذا ما صح لنا أف نبحث ىذا ادلوضوع فبل 
بد من أف نعًتؼ أبنو فرض شلكن الوقوع. وأما إذا ما سبسك أحدان أبف 

فروض مستحيلة فاألحرى بو أف ال غلهد نفسو وأف يعترب  الفروض الدينية
 حديثي موجهاً لغَته(.

ال شك أف الدين يقدـ نفسو لنا، أواًل، على أنو أمر خطَت الشأف. 
ألنو افًتض أننا سنجتٍت من وراء اتباعو خَتًا كثَتًا ضلتاج إليو ُب حياتنا، 

نفسو اثنيًا على وسنخسر ابإلعراض عنو ذلك اخلَت احليوي. ويقدـ الدين 
أنو زبيَت ملـز ضروري، ألف ذلك اخلَت احليوي مرتبط بو ومتوقف عليو. 
فبل ؽلكننا أف نتخلص من ادلشكلة ببقائنا ُب حالة شك وتردد مرتقبُت 
اليـو الذي أتٌب فيو أدلة أكثر وضوحًا وأقوى إلزاماً؛ فعلى الرغم من أف 

أف الدين ليس حبق فإهنا تلك احلالة ذبنبنا الوقوع ُب اخلطأ على فرض 
تفقدان ذلك اخلَت احليوي على فرض أنو حق فقداان يقينًا كما لو فصلنا ُب 
األمر وقرران عدـ االعتقاد؛ ويكوف مثلنا ُب ذلك مثل رجل تردد ُب خطبة 
امرأة ألنو ليس عنده من األدلة اليقينية ما غلعلو يعتقد أهنا ستكوف زوجة 
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بًل ىذا شأنو يباعد بُت نفسو وبُت زواج تلك مثالية إذا ما تزوجها. إف رج
ادلرأة احملتمل أف تكوف زوجة مثالية بعدًا حقيقيًا ال يقل عنو ُب حالة ما إذا 
تزوج ابمرأة أخرى. فليس الشك، إذف، ذبنب االختيار، ولكنو اختيار 
مصحوب بنوع خاص من ادلخاطرة والغرر. وإف لساف حاؿ رافض 

لة يقوؿ إف ادلخاطرة اليت قد ينشأ عنها عدـ االعتقاد ُب مثل ىذه احلا
الوصوؿ إٔب احلقيقة أحق ابالتباع من التمسك برأي ػلتمل اخلطأ. فهو 
سلاطر سلاطرة إغلابية ال تقل عن سلاطرة ادلعتقد نفسو؛ إنو سلاطر ابلفروض 
الدينية من أجل سلاوفو، كما أف ادلعتقد سلاطر بكل شيء من أجل الفروض 

ُب صحتها. فالقوؿ أبف الشك ُب الفروض الدينية ىو واجبنا الدينية وأملو 
حىت نكتشف براىُت كافية تثبت صحتها ىو دبثابة القوؿ أبف االستجابة 
دلخاوفنا من كوف الفروض الدينية خطأ أؤب وأحكم من االستجابة آلمالنا 

 ُب صحتها. 

قوة فليست ادلسألة، إذف، مسألة القوة العاقلة ضد ادليوؿ، ولكنها ال
العاقلة مع أحد ادليوؿ ضدىا مع ميل آخر. وأي دليل يربىن على أف أحد 
ادليلُت أكثر حكمة وعقبًل؟ إنو غش مقابل غش؛ وليس ىناؾ من برىاف 
على أف الغش الناشيء عن األمل أسوأ من الغش الناشيء عن اخلوؼ. 

أو وإنٍت أرفض أف أستجيب لنداء ىؤالء العلماء وأقلدىم ُب زبيَتىم ىذا، 
أطبقو على صبيع احلاالت، وخاصة ُب حالة ما إذا كاف ادلخاطر بو ذا خطر  
كبَت ُب حياٌب الشخصية حبيث يعطيٍت احلق ُب أف أزبَت كيفية طريق 

 ادلخاطرة. 
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وعلى ىذا األساس أقوؿ: إذا كاف الدين حقاً، وٓب تكن براىينو  
لٍت ُب اجلانب كافية، فإنٍت ال أرغب أف أضيع الفرصة الوحيدة اليت قد ذبع

ادلنتصر؛ وتعتمد تلك الفرصة، طبعًا، على رغبيت ُب ادلخاطرة وُب العمل 
على افًتاض أف ميوٕب النفسية اليت تنظر إٔب العآب نظرة دينية ميوؿ ملهمة 

 وحقة.

كل ىذا على فرض أهنا قد تكوف ُب الواقع حقًا وملهمة، وعلى 
فيو، فرض حي وؽلكن أف  فرض أف الدين، حىت ابلنسبة لنا ضلن الباحثُت

يكوف حقاً. ولكن أيٌب الدين لكثَت منا ُب مظهر آخر غلعل رفض االعتقاد 
أمرًا غَت معقوؿ. ذلك أف األدايف عربت عن أكثر مظاىر الكوف أبدية 
وكمااًل بعبارات تدؿ على التشخص، فبل تشَت إليو إشارة الغائب غَت 

ة شلكنة بُت شخص وآخر، العاقل، بل إشارة ادلخاطب ادلعظم؛ وكل عبلق
من بعض وجهات  -فهي كذلك شلكنة بيننا وبينو؛ وعلى الرغم من أننا 

أجزاء من ىذا الكوف منفعلة، فلنا، من وجهة نظر أخرى،  -النظر 
استقبلؿ ذاٌب وشخصية، ونشعر أبننا مصادر قوى فعالة بنفسها، ونشعر، 

الفعالة، وأبف أدلتو  مع ذلك أيضاً، أبف النداء الديٍت موجو ضلو إراداتنا
ستحجب عنا حىت النهاية إذا ٓب نقابلها ُب منتصف الطريق. فمثبًل، لو أف 
رجبًل وجد بُت صباعة ٓب يتقرب إليها بنوع ما من أنواع التقرب، وطلب 

ببل مراء  -دليبًل على كل ما يقاؿ، وٓب يقبل منها شيئًا بدوف برىاف، فإنو 
خشونتو ىذه، وبُت كل ثواب سوؼ يباعد بُت نفسو، بفظاظتو و  -

 اجتماعي ؽلكن أف ينالو من كانت لو روح الثقة والتصديق. 
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وكذلك الشأف ىنا، فكل يتمسك بذلك ادلنطق اخلشن، وػلاوؿ أف 
غلعل اإللو يستخرج منو إف ابلكره وإف ابلرضا، إعًتافًا منو بو، وإف ٓب 

ؽلكن أف يتعرؼ يعًتؼ بو أبداً، فإنو قد يضيع بذلك فرصتو الوحيدة اليت 
هبا اإللو. وأنو ليخيل ٕب أف ذلك الشعور ادلفروض علينا من غَت أف نعرؼ  
كيف ومن أين يكوف عنصرًا حيواًي من جوىر الفروض الدينية. فإذا كانت 
الفروض الدينية حقة بكل عناصرىا، حىت ىذا العنصر نفسو، فإف العقل 

ح تدخل بعض طبائعنا اخلالص مع رفضو االعتقاد يكوف خرقًا زلضاً، ويصب
 الوجدانية ضرورايً وحاجة يدعو إليها ادلنطق. 

ولذلك ال أجد ما يدعوين إٔب قبوؿ طريقة الشك ُب البحث عن 
احلقيقة، ولست أوافق على عدـ إشراؾ اإلرادة ُب ىذا ادلوضوع. لست 
أقدر أف أفعل شيئًا من ىذا القبيل لسبب واحد: وىو أف كل قاعدة 

نعًا اباًت من أف أعًتؼ ببعض احلقائق إذا كاف ذلك البعض تفكَتية سبنعٍت م
موجودًا ُب الواقع ونفس األمر، فإهنا تكوف قاعدة غَت معقولة. وذلك ىو  

 كل ما ذلذه احلالة من منطق صوري.

ولست أدري كيف ؽلكن التخلص من ىذه النتيجة ادلنطقية. ولكن 
يزاؿ مصرًا على عدـ  التجارب ادلريرة ذبعلٍت أخشى أف يكوف بينكم من ال

االعًتاؼ أبف لنا احلق ُب أف نعتقد فيما نشاء من الفروض ما داـ فيو من 
احليوية ما يغري إراداتنا بذلك. إذا كاف األمر كذلك، فقد يكوف سببو 
أنكم تركتم وجهة النظر العامة، وفكرًب )قد يكوف من غَت قصد( ُب نوع 

من احملاؿ؛ فقد تطبقوف نظرية  خاص من الفروض الدينية اليت تروهنا ضرابً 
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احلرية ُب "اعتقاد ما تريد" على حاالت من اخلرافات؛ وقد يكوف االعتقاد 
الذي تفكروف فيو ىو االعتقاد الذي يعرفو بعض الصغار من أطفاؿ 
ادلدارس بقولو "االعتقاد ىو عندما تعتقد ُب شيء تعرؼ أنو ليس حبق"، 

أقوؿ إال أنو سوء فهم. إذ أف إذا كاف ىذا ىو السبب فليس عندي ما 
احلرية ُب االعتقاد ال تشمل إال الفروض احلسية اليت ال يقدر العقل على 
أف يفصل فيها وحده؛ وال ؽلكن أف يظهر مثل ىذه الفروض زلااًل أو خرقاً 

 عند من يفًتضها ليبحثها. 

وإنٍت ال أتردد ىنا ُب أف أقوؿ إنٍت عندما أنعم النظر ُب ادلسائل 
ية، وعندما أتدبر كل االحتماالت النظرية والعملية اليت تتضمنها، فإنو الدين

يبدو ٕب أف ذلك الطلب الذي يرى أنو غلب علينا أف نتحكم ُب قلوبنا 
وغرائزان، وشجاعتنا، وننتظر، ونتصرؼ أثناء ذلك على فرض أف الفروض 

فيو الدينية غَت حق، حىت أيٌب يـو الفصل، أو حىت أيٌب اليـو الذي ذبد 
عقولنا وحواسنا ُب تضامنها أدلة كافية، ليس إال أغرب سبثاؿ صنع ُب  
كهف الفلسفة. قد يكوف لنا بعض العذر، إذا ما كنا من رجاؿ أرابب 
ادلذىب ادلطلق، أو كانت لنا تلك العقلية ادلعصومة عن اخلطأ مع ما يتبعها 

تلك القوة إذا ٓب نثق ُب  -ُب ذلك احلُت -من اليقُت الواقعي؛ فقد نشعر
 الكاملة والكامنة فينا ثقة عمياء أبننا غَت سللصُت ذلا. 

ولكن إذا كنا من رجاؿ ادلذىب التجرييب، وإذا ٓب نؤمن أبف ىناؾ 
فينا انقوسًا يؤذف أبان نعلم علم اليقُت عندما تكوف احلقيقة ُب قبضتنا، فإنو 

ذلك يكوف من العبث ومن التعصب أف ننصح جداًي ابالنتظار حىت يدؽ 
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 -الناقوس ماداـ ذلك الناقوس غَت موجود. يصح لنا أف ننتظر طبعاً إذا ماشئنا 
ولكن إذا فعلنا فإان نفعل سلاطرين أبنفسنا وبوقتنا   -ولست أنكر ىذا ادلقدار

كما لو كنا معتقدين. فنحن نتصرؼ ُب كبل احلالُت، وُب كليهما طلاطر أبنفسنا، 
لنا أف نتقاذؼ بعبارات من السباب،  وليس ألحدان أف ؽلنع اآلخر، وال يصح

ولكن ابلعكس غلب على كل منا أف ػلًـت احلرية الفكرية لآلخرين؛ وبذلك 
فحسب نوجد صبهورية فكرية؛ وبذلك فحسب طللق روحًا من التسامح 
النفسي، الذي بدونو يفقد التسامح الظاىري نفسو وقلبو، والذي ىو سر 

كننا أف نعيش وندع اآلخرين عظمة ادلذىب التجرييب؛ وبذلك فحسب ؽل
 يعيشوف ُب جو من احلرية الفكرية والعملية معاً.

دبا أف مقياس االعتقاد ىو الفعل، فإف كل من ينهاان أف نعتقد أف الدين 
حق، ىو ابلضرورة زلذر لنا أف نتصرؼ كما كاف غلب علينا أف نتصرؼ على 
فرض اعتقادان أنو حق. والدفاع عن العقيدة الدينية يتوقف كلو على الفعل؛ 

ية ال زبتلف ُب شيء فإذا كانت األفعاؿ اليت تتطلبها أو توصي هبا الفروض الدين
ما عن األفعاؿ اليت تدعو إليها الفروض الطبيعية فإف العقيدة الدينية تكوف أمراً 
زائدًا عن احلاجة ومن اخلَت أف هتمل وال يكوف اجلدؿ حوذلا إال مضيعة للوقت 
ببل جدوى، وال تستحق أف يعٍت هبا عقل جاد، ولكنٍت أعتقد أف الفروض 

ع خاص وربدد من أفعالنا ربديدًا خاصًا وذبعلها ُب الدينية تطبع العآب بطاب
 صبلتها سلالفة كل ادلخالفة ذلا على فرض أهنا ٓب تنشأ إال عن نظاـ طبيعي زلض

واآلف دبا أنٍت قد بدأت ابإلشارة إٔب جيمس ستيفن أحب أف أختم  
جبمل مقتبسة منو، وىي: ما الذي تظنو حوؿ نفسك؟ وما الذي تظنو حوؿ 

وأمثاذلا أسئلة ال بد أف يواجهها اجلميع من حيث إهنا تتعلق  الكوف؟.. ىذه
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ابجلميع. إهنا أحاجي أىب اذلوؿ، وال بد لكل واحد أف يبحثها على ضلو ما، وُب  
كل عملية مهمة من أعماؿ احلياة ال بد لنا أف نقفز قفزة ُب الظبلـ وعلى غَت 

ك اختيار منا؛ ىدى؛ فإذا قرران أف نًتؾ األحاجي من غَت حل وإجابة، فذل
وإذا تذبذبنا ُب اإلجابة فذلك اختيار منا أيضاً؛ ولكنا ُب زبَتان إحدى الناحيتُت 

 سلاطروف أبنفسنا.

وإذا فضل امرؤ أف يعرض عن هللا وعن ادلستقبل فليس يقدر أحد على 
منعو؛ وال يقدر أحد أف يبُت لو قطعًا أنو سلطيء. وإذا ما رأى أحد العكس، ٍب 

أى، فلست أظن أف أحدًا يقدر أف يربىن على أنو خاطيء. تصرؼ حسب ما ر 
وكل امريء يفعل حسب ما يظنو حسناً، وإف أخطأ فعلى نفسو. وضلن واقفوف 
على طريق ُب جبل زلصور بُت عاصفة من الثلوج من انحية، وبُت ضباب كثيف 
من انحية أخرى، ويظهر لنا أحيااًن من بُت ثنااي ىذا الظبلـ شعاع ضئيل لنا 

رقًا قد تكوف مضللة وغَت ىادية. فإذا وقفنا وٓب نتحرؾ فسيقتلنا الربد. وإذا ط
أخذان الطريق ادلعوج فقد تتقطع منا األوصاؿ. وضلن ال نعلم يقينًا إذا كاف ىناؾ 
طريق مستقيم. فما الذي يلـز أف نفعلو؟ فلنكن أقوايء بواسل ولنفعل ما نراه 

نتقبل كل ما أيٌب بو الدىر. وإذا كاف حسناً، ولنرج أف ندرؾ ما ىو حسن، ٍب ل
 .(2)ادلوت ىو النهاية احلتمية فسوؼ ال نواجو ميتة خَتًا من ىذه ادليتة

  

                                                 
(2) Liberty, Equality, Fraternity, p. 353, 2d edition. London, 1874.  (8-

2=) 
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 امليل العقلي حنو التفكري املنطقي

الفبلسفة؟ ودلاذا يتفلسفوف؟ ذلكما سؤاالف يكاد  ما الذي يبغيو 
غليب عنهما كل واحد بقولو: الهنم يبغوف معرفة للكوف أدؽ وأقرب 
للمنطق ُب صبلتها من تلك ادلعارؼ ادلشوشة ادلوجودة عند اإلنساف 
بطبيعتو. ولكن افًتض أهنم حصلوا ىذه ادلعرفة، فكيف يتبينوهنا 

هتم بسبب جهلهم هبا؟ واجلواب على وأيخذوهنها على حقيقتها وال تفو 
ذلك أهنم سيعرفوهنا، كما يعرفوف أي شيء آخر، ببعض اآلاثر اليت تًتكها 
ُب نفوسهم. فعندما غلدوف تلك اآلاثر ُب نفوسهم يعلموف أهنم قد حصلوا 

 ما ىو منطقي ومعقوؿ. 

فما ىي تلكم اآلاثر واألمارات؟ أحدىا شعور قوي ابذلدوء 
حة النفسية. فبل مراء ُب أف االنتقاؿ من حالة الًتدد والطمأنينة وابلرا

والشك إٔب حالة اإلدراؾ اليقيٍت ؽلؤل النفس سرورًا ويسبب ذلا طمأنينة 
 وىدوءا.

ولكن ىذا التفريج أمارة سلبية ال أثر للناحية اإلغلابية فيها. فهل 
يعٍت ذلك أف الشعور أبف الشيء منطقي ومعقوؿ ىو عدـ الشعور 

شك أف ىناؾ من األدلة القوية ما يبعث على قبوؿ ىذا  ابلعكس؟ ال
الرأي. فلقد أظهرت البحوث النفسية احلديثة أف أنواع الشعور ال تتوقف 
ُب بواعثها ادلادية على رلرد أتدية التيارات العصبية وظائفها فحسب، 
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ولكن على ىذه ربت ظروؼ خاصة. وذلك ُب حالة ما إذا كاف ىناؾ 
فكما أننا ال نشعر بنوع خاص من السرور عند  ضغط وحبس أو عرقلة.

التنفس، ولكن أبٓب شديد وضيق عندما رببس حركة التنفس، كذلك كل 
ميل ضلو الفعل ٓب تقف ُب سبيلو العقبات فإنو ال يصاحبو رلهود فكري  
كبَت عند التنفيذ، وكل تفكَت مستمر ببل عائق ال يوجد إال قليبًل من 

حلركة، أو عندما يواجو التفكَت ببعض الشعور، ولكن عندما ربصر ا
الصعوابت، فإان نشعر أبٓب وضيق. وإنو ال ؽلكن أف يقاؿ إننا صلاىد أو 
نرغب أو نرجو أو نؤمل إال إذا كنا ُب حالة حصر وشدة. ولكن عندما 
نكوف متمتعُت حبرية اتمة ُب احلركة أو ُب التفكَت، فإان نكوف ُب شبو حالة 

ؿ فيها إهنا حالة الكفاية النفسية ورضاء ادلرء من التخدير ؽلكن أف نقو 
حبالتو الراىنة. وذلك الشعور بكفاية اللحظة احلاضرة، وأبهنا ال ربتاج إال 
ما يوضحها أو يربىن عليها ىو ما يبغيو العقل ويتطلبو. وابختصار، عندما 
نكوف قادرين على االستمرار ُب التفكَت من غَت انقطاع فإف موضوع 

 و، من ىذه الناحية، معقوالً ومشبعاً لذلك ادليل العقلي.التفكَت يبد

وكل ما يساعد على االستمرار ُب التفكَت من الكيفيات فإنو يشبع 
ذلك ادليل، وذلك كأف يدرؾ الشيء على ضلو ػلمل فيو براىينو معو، فبل 
ػلتاج إٔب برىاف آخر أو إٔب وضع قواعد فلسفية أخرى، وذلذا االستمرار 

 عدة أسباب، أبداً منها ابلناحية النظرية.ُب التفكَت 

ضلن نواجو دائمًا دبا ُب ىذا الكوف من حقائق واقعية، فنحس 
ابختبلفها وبتعددىا، ولكنا ضلاوؿ، من انحية نظرية، أف ندركها على وجو 
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يرجع ىذا التعدد واالختبلؼ إٔب وحدة ال تعدد فيها وال اختبلؼ. وإف 
دلضطربة ليست إال مظهرًا حلقيقة واحدة سروران عند معرفة أف احلقائق ا

يشبو سرور ادلوسيقى عندما يرجع األصوات ادلضطربة ادلختلفة إٔب نغمة 
واحدة وحلن واحد. وال ربتاج النتيجة السهلة ادلوجزة إال إٔب مقدار ضئيل 
من اجملهود العقلي ال يكاد يذكر إذا ما قورف بذلك اجملهود الذي يبذؿ ُب 

قدمات األصلية. وىكذا، فإف النظرية الفلسفية احلقة ىي حبث القضااي وادل
النظرية اليت زبفف من اجملهود العقلي وتقلل من العمل. والرغبة ُب القلة 
وُب االقتصاد ُب وسائل التفكَت ىي الرغبة الفلسفية احلقة. وكل صفة من 
الصفات ذبمع شتات ادلتعددات ُب واحد فإهنا تشبع تلك الرغبة 

عترب ُب نظر الفبلسفة شلثلة دلهااي األشياء إذا ما قورنت وترضيها، وت
بصفاهتا األخرى. وىذه ادلهااي ىي اليت ينظر إليها الفبلسفة، وأما الصفات 

 األخرى فإهنم يهملوهنا وال يقيموف ذلا وزاًن.

، إذف، ىو أحد الصفات اليت ال بد أف تتصف هبا النظرايت  فالعمـو
ا شيئًا من الطمأنينة واذلدوء إال إذا كانت الفلسفية؛ ألهنا ال تبعث فين

تنطبق على حاالت شىت، وإف معرفة األشياء دبعرفة أسباهبا، اليت تعترب 
غالبًا تعريفًا للمعرفة السديدة، دلعرفة عدؽلة اجلدوى، إال إذا كانت 
األسباب مضغوطة ُب أقل عدد شلكن وكانت منتجة أكرب مقدار شلكن من 

كلما كثر عددىا عند الفيلسوؼ من األمثلة ازدادت النتائج وادلسببات. و 
ثروتو وسبكن عقلو من االنتقاؿ بيسر وسهولة من حقيقة ألخرى. ولكن 
ينبغي أف نبلحظ أف التنقبلت احلادثة ليست تنقبلت حقيقية، ألف كل 

 واحد منها ىو الصديق القدًن، ولكن ُب ثوب فيو شيء من اجلدة.
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تفكَت، مثبًل، ُب أف القمر والتفاحة، فمن ذا الذي ال يشعر جبماؿ ال
ُب عبلقتهما ابألرض، شيء واحد، وُب معرفة أف عملية التنفس وعملية 
االحًتاؽ شيء واحد، وُب إدراؾ أف البالوف يرتفع ُب اذلواء بنفس القانوف 
الذي تسقط بو الصخرة إٔب األرض، وُب معرفة أف ادلفارقة بُت احليواف 

يا من نفس ادلفارقة اليت توجد بُت ادلرء وابنو، والسمك ليست إال درجة عل
وُب معرفة أف قوتنا عندما نعلو جببًل أو نسقط من شجرة ال زبتلف إال 

 قليبًل عن أشعة الشمس اليت تنبت ما نتغذى بو من نبات؟

ولكن يوجد ُب بعض العقوؿ مع الرغبة ُب التعميم رغبة أخرى 
والتمييز. وىي الرغبة ُب تعرؼ معاندة ذلا، وىي تلك الرغبة ُب التحليل 

األجزاء أكثر من تعرؼ الكل. وخصائص ىذه الرغبة حب الوضوح 
واجلبلء ُب اإلدراؾ، وبغض التعمية والتعميم والوحدة غَت الواضحة. فهي 
نوع من حب تعرؼ اجلزئيات ُب كماذلا. وكلما ازدادت معرفة اجلزئيات 

بة أعلى درجة من على ىذا النحو كانت السعادة. وتفضل تلك الرغ
درجات االقتضاب وتقطيع األوصاؿ وعدـ االطراد على ذلك اإلدراؾ 
العاـ لؤلشياء الذي يزيل منها حقيقتها الواقعية، على الرغم من أنو 
يبسطها. وىكذا ينشأ عن حب الوضوح والتيسَت مطلباف متعانداف يوقعاف 

 ادلفكر ُب حيص بيص.

ادلرء ىو الذي ػلدد اذباىو وإف التوازف بُت ىاتُت الرغبتُت ُب 
الفلسفي، فبل ؽلكن أف ػلوز نظاـ فلسفي قبواًل عاماً، إذا ٓب يشبع ىاتُت 
الرغبتُت، أو إذا أخضع إحداعلا لؤلخرى إخضاعًا مطلقًا. وغلب أف ينبئنا 
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مع فلسفتو اليت توحد ادلوجودات وتدخلها  Spinoza(2)مصَت سبينوزا 
سفتو اليت ترى انفكاؾ األشياء مع فل Humeربت جوىر واحد، وىيـو 

وانفصاؿ بعضها عن بعض، أبف احلل الفلسفي الوحيد ال بد أف يكوف 
توفيقًا بُت التجانس واالطراد الذىٍت وبُت ادلفارقات الواقعية ومزغلًا منهما. 
ولكن الطريق الوحيد للتوفيق بُت التعدد والوحدة ىو أف تعترب ادلتعددات 

اىية واحدة مشًتكة بينها صبيعاً. وىكذا يكوف ادلتفرقات حاالت متعددة دل
ترتيب األشياء وتقسيمها إٔب أنواع شىت ادلرحلة األؤب، وهتذيب عبلقاهتا 
وتصرفاهتا إٔب قوانُت عديدة ادلرحلة األخَتة، ُب عملية التوحيد بينها 
فلسفياً. وذلذا ال ؽلكن أف تكوف الفلسفة النظرية الكاملة أكثر من تقسيم  

مل جلزئيات الكوف؛ وال بد أف تكوف نتائجها دائمًا ذىنية وعامة، كامل شا
ألف أصل أي تقسيم من التقسيمات ىو ذلك القدر ادلشًتؾ ادلدرؾ ُب  
كل احلقائق الواقعية، وأما ما عدا ذلك شلا يتصل هبا فإف الباحث ادلقسم 
يتجاىلو وقت تقسيمو. وىذا يتضمن أنو ليس ىناؾ ما ىو كامل من 

تفسَتان للعآب؛ إذ أهنا ذبمع األشياء وتدخلها ربت عناوين عامة شروحنا و 
أو شائعة، وليست العناوين األخَتة منها، سواء أكانت عناوين 
للموجودات أـ لعبلقاهتا بعضها ببعض، إال أجناسًا ذىنية عامة، وقضااي 

 صلدىا ضلن ُب األشياء، ٍب نسجلها على الصفحات.

                                                 
أحد مشاىَت الفبلسفة ُب العصر احلديث بل على اإلطبلؽ. وىو يرى أنو ال يوجد إال جوىر  (2)

وما عداه فهو من األعراض، وهللا وصفاتو البلهنائية وأعراضو ػلصر كل واحد. وىو هللا سبحانو 
 (.>>;2-80;2الوجود )
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شرحنا العبلقة بُت )أ( و)ب( شرحاً فعندما نظن، مثبًل، أننا قد 
عقليًا، إبدخاذلما ربت مقسم واحد، ألهنما يشًتكاف ُب صف واحد ىو 
)س(، فإنو من البُت أننا ٓب نشرحهما إال دبقدار شرحنا )س( وُب حدود 
ذلك الشرح. وتفسَت االرتباط بُت حامض الكربونيك وبُت االختناؽ أبنو 

ىو ترؾ خلصائصهما األخرى من غَت  انشيء عن انعداـ مادة األوكسوجُت
شرح وتفسَت، فتبقى خصائص مثل التشنج واألٓب من انحية، والكثافة 
وقابلية االنفجار من انحية أخرى من غَت شرح. وابختصار ما داـ كل من 
)أ( و)ب( يتصف بصفات أخرى غَت )س(، فإف شرحهما بػ )س( ال يكوف 

من صفات وأعراض خاصة ال بد شرحًا كامبًل. إذ أف كل ما يضاؼ إليهما 
أف تكوف لو قيمتو اخلاصة ُب احلقيقة. وكل شرح خاص للحقيقة إظلا 
يشرحها من وجهة نظر خاصة. وال ؽلكن أف تشرح احلقيقة شرحًا وافياً  
كامبًل حىت يوضع كل واحد من نعوهتا وخصائصها مع القسم الذي 

فإان نرى أف تفسَته يبلئمو. فإذا ما أردان أف نطبق ىذا على حالة الكوف 
حبركات الذرات ال يفسره إال من ىذه الناحية، وعلى فرض أف ىناؾ 
حركات من ىذا النوع، وشرحو "دبا ال سبكن اإلحاطة بو" ال يفسره إال هبذا 
القدر وعلى فرض أف ىناؾ ما ال يدرؾ، وشرحو ابلفكر ال يفسره إال ُب 

ضمن تلك الدائرة. وأما ما حدود الفكر، وشرحو ابإللو ال يفسره أيضًا إال 
ىي تلك األفكار الشارحة، وأي نوع من اآلذلة؟ فهذه أسئلة ال سبكن 
اإلجابة عنها إال اباللتجاء إٔب القضااي الباقية اليت أخذت منها تلك 
القضية العامة الذىنية. وكل القضااي اليت ال ؽلكن أف تكوف وحدة مع 

أف تبقى أنواعًا أو طبائع  الصفات اليت اعتربت عامة ُب اجلميع ال بد
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مستقلة بنفسها مصاحبة حسًا لتلك الصفات، ولكن ليس بينها وبينها 
 رابط عقلي.

من  -ومن ىنا كانت كل حبوثنا النظرية قاصرة وغَت كافية، ألهنا 
ال تربط ادلتعددات برابط متُت بل تًتكها  -حيث أهنا ال تنفي التعدد 

؛ ومن حيث أهنا تنفي الكثرة رلموعة من األفراد متبلصقة متجاورة
والتعدد، ال بد أف تكوف زلتقرة ابلرجل العملي، ألهنا عقيمة ال تصدؽ 
على شيء. وكل ما ؽلكن أف تقولو تلك البحوث النظرية ىو أف عناصر 
العآب كيت وكيت، وأف كل عنصر ىو وحدة قائمة بذاهتا كلما وجد؛ ولكن 

وليس للرجل العملي من ملجأ  السؤاؿ الذي اليزاؿ واردًا ىو أين يوجد؟
يلجأ إليو إال عقلو وذكاؤه. إذ أف الفلسفة ٓب رباوؿ يومًا ما أف تبُت لنا من 
بُت تلك العناصر العنصر الذي يكوف اآلف ماىية ذلك الشيء الواقعي 
ادلعُت. وذلذا، فإف ما وصلنا إليو من نتيجة ىو أف رلرد تقسيم األشياء 

فلسفة نظرية شلكنة، ولكنو، من انحية أخرى،  وترتيبها ىو، من انحية، خَت
أفقر بديل عن سباـ احلقيقة وكماذلا وأقلو دقة وكفاية. ألنو اختصار للحياة  
كريو؛ وىو، كسائر االختصارات، ال يتم إال إبعلاؿ احلقائق الواقعية. وىذا 
ىو السر ُب أنو ال يعٍت ابلفلسفة من النوع اإلنساين إال القليل النادر. إذ 

ف العناصر اليت تتجاىلها الفلسفة ىي ادلوضوعات احلقيقية اليت ترتبط هبا أ
احلاجات اإلنسانية واليت ذلا من القوة والسلطاف على النفوس مثل ما 
للحاجة الفلسفية نفسها. فما الذي يعٍت الفرد ادلتحمس لؤلخبلؽ من 

لكل  فلسفة األخبلؽ؟ ودلاذا بدت فلسفة كل فيلسوؼ أدلاين طلبًل ابلياً 
 فناف أدلاين؟
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إف الرجل العملي ال يرضيو شيء من احلياة إال كماذلا. ودبا أف مهااي 
األشياء منتشرة ُب كل األزمنة واألمكنة فإنو سوؼ ال يتمتع هبا إال على 
ىذا النحو ُب تعاقبها وانتشارىا. فإذا ما مل من احملسوسات وما فيها من 

فإنو يقدر أف يرفو عن نفسو  اضطراب، وسئم شلا فيها من غبار وتفاىة،
برحلة عقلية إٔب منابع البقاء ويغمس فيها نفسو ساعة من زماف متدبراً 
ادلهااي الكلية والطبائع البل متغَتة. بيد أنو يكوف ىناؾ زائراً وليس مقيمًا ُب 
شللكة اخللود ىذه، ألنو غَت مستعد ألف ػلمل نَت الفلسفة على عاتقو؛ 

وليس  -ن اطراد، ويسأـ من نتائجها الفقَتة ادلملة وعندما ؽلل شلا فيها م
 فإنو ينجو بنفسو إٔب العآب الواقعي الغٍت حبقائقو اخلارجية. -ذلك ببعيد 

وىكذا نرجع ُب حبثنا إٔب حيث بدأان ونقوؿ: كل تقسيم لؤلشياء فهو 
عبلج ذلا من أجل غرض خاص. وليس التقسيم إٔب أنواع إال وسيلة لغاية، 

رايت نفسها إال وسائل لغاايت. وال ؽلكن أف تكوف نظرية وليست النظ
ذىنية بداًل صحيحًا حلقيقة واقعية، بيد أف ادلرء قد يعتربىا كذلك لغاية 
يرجوىا. وإف الرغبة ُب أف تتضح األمور وتكوف معقولة، أو أف السرور 
الناشيء عن توحيد األشياء، ليست إال غرضًا واحدًا من األغراض الكثَتة 

ؽلكن أف يرجوىا اإلنساف. وىذا ينزؿ قيمة احللوؿ الفلسفية من  اليت
عليائها وػلط من عظمتها اليت ابلغ فيها الفبلسفة أؽلا مبالغة؛ وال يبقى 
للفلسفة النظرية من فضائل غَت التبسيط والتخفيف. بيد أف النظرية 

يطاً البسيطة اجملردة ال ؽلكن أف تكوف عداًل للعآب إال إذا كاف العآب بس
رلرداً؛ ولكنو، على الرغم شلا قد ؼلفي من بساطة وذبريد، مركب تركيباً 
عظيماً. ومع ذلك ففيو من التجريد وفينا من شدة الرغبة ُب الوصوؿ إليو 
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ما غلعل دوافعنا النظرية من أقوى الدوافع اإلنسانية. وأف تعرؼ مهااي 
دلثإب الذي ال بد أف األشياء اليت ىي أقل عدداً وأمشل ما صدقا ذلو األمر ا

 يهدؼ ضلوه بعض الرجاؿ ما داـ ىناؾ من يفكر.

ولكن افًتض أننا قد أدركنا اذلدؼ وأننا قد وصلنا إٔب نظاـ جامع 
شامل جلميع ادلوجودات فأصبحنا قادرين على أف ندرؾ أف العآب واحد ال 
تركيب فيو، وعلى أف نتمتع عقليًا ابلتدبر ُب تلك الوحدة، وأصبحت 

تنا العامة متمكنة من أف ذبعل من ذلك االضطراب  الواقعي شيئاً نظراي
منظمًا معقواًل، أفليس لنا بعد كل ذلك أف نسأؿ: ىل ؽلكن أف يعترب ذلك 
الذي جعل األشياء كلها متعقلة معقواًل ُب نفسو ومنطقيًا؟ ال شك أف 

 ما النظرة األؤب ذبيب ابإلغلاب، وتقوؿ: إذا كانت الرغبة ُب الوصوؿ إٔب
ىو معقوؿ ومنطقي قد أشبعت بضم شيء إٔب شيء آخر فإف القضية اليت 
ال تًتؾ شيئًا خارجًا عنها، بل تنتظم كل موجود، أحرى أبف تشبع من تلك 
الرغبة وتكوف معقولة ُب نفسها. وما دامت عقولنا ٓب ذبد شيئًا شاذًا عن 

. وبعبارة تلك القضية وخارجًا عنها حىت يزعجها فستبقى ُب ىدوء وسبلـ
أخرى، كما أف سعادة األمي وراحتو العقلية تنشآف عن عدـ مبلحظتو أو 

 -عدـ تفكَته ُب اضطراب العآب الذي يعيش ىو فيو فإف كل موضوع 
يزيل مشاكل الفيلسوؼ كلها  -بشرط أف يكوف رلردًا وواضحًا ومطلقًا 

 حوؿ عادلو غلب أف يسبب لو ىدوءاً عقلياً من تلك الناحية.

، ُب احلقيقة، ىو ما يفكر فيو بعض العلماء. فيقوؿ األستاذ وذلك
: "تتضح ادلشاكل وربل طبلسم الغامض ما داـ ؽلكن أف يبُت Bainبُت 
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أهنا مشاهبة لشيء آخر، أو أهنا أمثلة حلقائق معروفة ابلفعل. وال ينشأ كل 
من الغموض واإلهباـ إال عن العزلة واالنفراد، أو عن كوف الشيء مسثٍت 

يدخل ربت القاعدة، أو كاف فيو تناقض. وليس توضيحو وحلو إال ُب  ال
أف ذبد لو شبيهًا، أو ذبده متحدًا مع غَته، أو تؤاخي بينو وبُت آخر. 
وعندما تتشابو األشياء كلها، بكل ما ُب كلمة التشابو من معٌت، وال تبقى 

 .حاجة للشرح والتفسَت، تنتهي مهمة العقل وتنتهي رغباتو ومطالبو.

إف طريق العلم، كما أظهره العصر احلديث، يتجو ضلو التعميم من 
رحب إٔب ما ىو أكثر رحابة ومشواًل حىت يصل إٔب أعلى الدرجات من 
العمـو وإٔب القوانُت اليت تنطبق على كل األشياء؛ وبذلك تنتهي احلاجة إٔب 

 الشرح ويزوؿ الغموض وػلصل اإلدراؾ الكامل"

جواب النظرة األؤب ال يفيد ىنا، وخاصة ولكن من سوء الطالع أف 
ألف عقولنا قد تعودت على أف ترى )غَتاً( جبانب كل جزئية من جزئيات 
ذبارهبا؛ وإذا فكرت ُب ادلطلق نفسو تراىا تستمر ُب عملياهتا العادية 
وتتطلع إٔب ما وراء ذلك ادلطلق، كأف ىناؾ موضوعات أخرى للتدبر 

توجد لنفسها اعتبارات إغلابية من البل وجود والتأمل. وبعبارة أخرى، أهنا 
احمليط بوجود موضوعها؛ ولكنها ذبد نفسها مضطرة ألف ترجع إٔب 
موضوعها األصلي ألف ىذا ال يؤدي إٔب نتيجة. ولكن دبا أنو ليس ىناؾ 
من طريق طبيعي بُت ذلك ادلوضوع وبُت البل وجود احمليط بو، كاف من 

لة ومتأرجحة بُت ىذا وذاؾ ومتسائلة: "دلاذا الطبيعي أف تبقى األفكار متبلب
ٓب يكن ىناؾ إال البل وجود؟ ودلاذا ٓب يكن ىناؾ إال ذلك ادلوضوع؟ ولكن 
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ال تلبث تلك ادلشاكل طويبًل حىت زبتفي ُب تلك احلَتة وذاؾ التيو حيث 
ال هناية وال نتيجة. فما ذىب إليو األستاذ بُت بعيد كل البعد عن 

رغبة ُب زايدة الشرح والبياف وُب زلاولة الوصوؿ إٔب الصواب. ذلك ألف ال
معرفة اإللو ال تثار بشدة إال إذا كانت زلاولة صهر ادلتعدد إٔب واحد كلي 
قد قاربت النجاح، وكانت النظرة إٔب العآب كوحدة قد قاربت الكماؿ. 
وكما يقوؿ شوبنهاور "إف انشغاؿ الباؿ وتبلبل األفكار الذي يبقي ساعة 

فيزيقي أبدية احلركة ُب حركة انشيء عن الشعور أبف لعدـ وجود ىذا ادليتا
 العآب من اإلمكاف مثل ما لوجوده منو سواء بسواء".

وقد تكوف فكرة البل وجود أصل الرغبة الفلسفية، فإف الوجود 
ادلطلق لغز مطلق، من حيث إف عبلقتو "ببل شيء" تبقى غَت مدركة. وٓب 

ضع قنطرة منطقية بُت تلك اذلوة الكائنة بُت يدع أحد من الفبلسفة أنو و 
الوجود والبل وجود إال فيلسوؼ واحد، وىو ىيجل. فهو، دبحاولتو أف 
يبُت أف البل وجود والوجود الفعلي قد ارتبطا معًا بسلسلة واحدة من نوع 

شيئًا خارجيًا أو شاذًا حىت يزعج العقل ُب  -كما ظن  -أتليفي، ٓب يدع 
ا أف ما يوجد الشعور بكوف الشيء منطقيًا ومعقواًل ىو دورتو الطليقة. ودب

حركة مثل ىذه ٓب تعرقل فإنو ال بد لو أف يعتقد، إذا كاف قد صلح ُب 
 مهمتو، أنو قد أشبع كل رغباتو وحاجاتو العقلية إشباعاً أبدايً.

وأما ىؤالء الذين يروف أف ىيجل قد أخفق ُب زلاولتو اجلريئة فليس 
أبف احتماؿ وجود مغاير دلا ىو واقعي ال يزاؿ قائمًا ُب  ذلم إال أف يعًتفوا

أذىاننا وواردًا على نظمنا، ولو صبعت األشياء كلها وأوجدت منها وحدة. 
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 -على أف غور الوجود نفسو ال يزاؿ غامضًا غموضًا منطقياً، وال ػلق لنا
و إال أف نقف عنده وقتًا قصَتاً، وال نسأؿ عنو أ -إذا شئنا أف نتعامل معو

نعجب منو إال قليبًل. ومن ىنا يتبُت أف راحة الفيلسوؼ ادلنطقية ال زبتلف 
ُب جوىرىا عن راحة األغرار العقلية. فهم ال يفًتقوف إال عند النقطة اليت 
يرفض عندىا كل منهم أف يستمر ُب حبثو ويدع رلااًل لشكوؾ أخرى تزعج 

ذلك ُب احلاؿ، ولكنو القضية ادلطلقة اليت افًتضها أواًل. أما الغر فيفعل 
عرضة بعد ذلك ألف تلعب بو أنواع شىت من الشكوؾ واألوىاـ. وأما 
الفيلسوؼ فبل يفعل ذلك قبل أف يصل إٔب ما ينبغي من وحدة، وىو بعد 
ذلك زلصن من غارات الشكوؾ واألوىاـ اليت تلعب بعقوؿ األغرار. 

كلمة "دلاذا؟".   ولكنو ال يسلم حقيقة ُب النهاية، إال من انحية عملية، من
وما داـ غَت قادر على أف غليب على آخر "دلاذا؟" فبل بد لو أف يتجاىلو 
ويفًتض بعد ذلك أف ادلقدمات اليت أوصلتو إٔب ما وصل إليو من نتائج 
ونظم ىي موجودات حقيقية ابلفعل، ٍب يستمر ُب جهوده العقلية واجلسمية 

ف ىذا غللب لو سروراً. معتمدًا على ذلك الفرض الذي افًتضو. وال شك أ
فإف الفعل ادلعتمد على ضرورة ولو غَت واضحة يكوف رللبة للهدوء 
ومصاحبًا بشيء من السرور. فانظر إٔب تقديس كراليل جملرد احلقيقة حُت 

: "الضرورة"، Duhringيقوؿ: "للحقيقة معٌت ال هنائي". ويقوؿ دىرنج 
آخر نقطة ؽلكن أف نصل وىو ال يعٍت الضرورة العقلية بل الواقعية، "ىي 

إليها، وأرقاىا. وإنو دلا يسبب ىدوءًا عقليًا وسرورًا نفسيًا أف ذبد أف 
 ادلوضوع النهائي ال يغايرىا وال يبطلها".



 53 

ذلك ىو اذباه الرجل العادي ُب عقيدتو ُب اإللو. فهو يرى أف 
التجارب الطبيعية واألخبلقية ال ؽلكن أف تفهم ُب ذاهتا؛ والذي غلعلها 
واضحة جلية ىو األحكاـ والقوانُت اإلذلية. ويذىب كثَت من البصراء 
 ادلغرمُت ابلتحليبلت العقلية من الفبلسفة إٔب ىذا االذباه  أيضاً؛ فيقوؿ

لوتز ورينوفَت وىدجسوف أنو ال ؽلكن تعليل التجارب وال فهمها على أهنا 
شيء كلي واحد؛ وذلك اعًتاؼ منا ال ينبغي أف يعزي إٔب ضعفنا أو أف 

 ؼلفف من حدة وقعو. فذلك يكاد يكوف وصفاً ذاتياً للتجارب نفسها.

ولكن قد ؽليل بعض العقوؿ ادلتصوفة إٔب زلاوالت معتدلة، ويبحث 
دوء العقلي ُب حالة اجلذب والوجد حينما ؼلفق ادلنطق. فبل شك عن اذل

أف ىناؾ حلظات يظهر فيها العآب لؤلفراد ادلتدينُت، من صبيع األدايف 
والعقائد، ُب غاية من االنسجاـ واالتساؽ اإلذلي، وؽلؤل ذلك ادلعٌت 
 قلوهبم، فبل يبقى فيها زلل لسؤاؿ، وال غلدوف شيئًا شاذًا ؽلكن أف يسأؿ

عنو ويقاؿ دلاذا ىو ىذا دوف ذاؾ. وُب ىذه احلالة تكوف القوة العاقلة 
 ىادئة انئمة، ألف الشعور قد ربت عليها فهدأىا.

: "ليس ىناؾ رلاؿ Wordworth(2)وُب مثل ىذا يقوؿ ووردورث 
للتفكَت عند أوقات السرور". فيمؤل الشعور بوجود هللا النفس فبل يدع 

أؿ. وكل واحد من ادلتدينُت ال بد أف يكوف رلااًل للعقل أف يشك أو يس
قد شعر دبثل ىذه احلالة النفسية ولو مرة واحدة ُب حياتو، وأف يكوف قد 
أحس دبا أحس بو ىوايتماف، حينما كاف ؽلشي صبيحة يـو من أايـ الصيف 

                                                 
 أحد فطاحل شعراء إصللًتا ُب القرنُت الثامن عشر والتاسع عشر. (2)
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اجلميلة بُت اخلضر واحلشائش، من أف "معرفة وسبلمًا وىدوءًا جاءت إليو 
كل جانب. وىي معرفة ال ؽلكن أف ينتجها   بسرعة وأحاطت بو من

برىاف". أو ال ػلس كثَت منا ُب مثل تلك اللحظات ادلليئة ابحليوية 
وابلرضاء النفسي أبف ىناؾ شيئاً عليبًل زلتقراً، بل خطأ شلقواتً، ُب التأمبلت 
والبحوث النظرية، ويشعر أبف الفيلسوؼ ُب خَت حاالتو، ومن وجهة النظر 

 ال عادلاً أضبق؟السليمة، ليس إ

ودبا أف القلب ؽلكنو أف يبعد عن العآب تلك البلمنطقية ادلطلقة اليت 
أثبتها العقل لو فإف ربويل عملية القلب ىذه وسبكها إٔب قاعدة منظمة 
يكوف أىم عمل فلسفي ؽلكن أف يقـو بو اإلنساف. ولكنو، كما استعملو 

مقدور إال للقليل من ادلتصوفة حىت يومنا ىذا، ليس عاماً، إذ أنو غَت 
األفراد ُب أوقات خاصة؛ ومع ىذا، فالقادروف عليو عرضة ألف يقاسوا 
ذبارب شديدة ونوابت عصبية؛ وإذا اتفق الناس صبيعًا على أف طريق 
الصوفية ىو ملجأ ال يتمسك فيو ابدلنطق وال ابدلعقوؿ، وأنو جبَتة ال 

من الذىب أبداً، فإف  شفاء، وعلى أف التفكَت ُب البل وجود ال ؽلكن طرده
ادلذىب التجرييب يكوف حينئذ الفلسفة األؤب واألخَتة. ألنو يرى أف 
الوجود حقيقة واقعية غلوز للرغبة ُب البحث حوؿ وجود هللا أف ذبوس 
خبللو وتقتلو حبثًا، ولكنها تظل دائمًا غَت راضية وغَت مشبعة؛ ويكوف كل 

األشياء، ويكوف أتكيدعلا  من الغرابة واإلهباـ صفة جوىرية ُب طبائع
 وإظهارعلا عمبًل مستمراً من أعماؿ الفلسفة.
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ذلك كلو حبث لبلحتماالت ادلتعلقة بكوف الشيء معقواًل من انحية 
نظرية زلضة، ولكنا قد رأينا ُب ادلبدأ أف الكوف معقوؿ ال يعٍت أكثر من 

و دلن سبكن العقل من االستمرار ُب التفكَت من غَت أف يصادفو عائق. وإن
ادلمكن أف يتجنب العقل تلك العوائق اليت تنشأ ُب جو نظري إذا سبكن 
من ترؾ ىذا اجلو ُب وقت مناسب وانتقل منو إٔب جو عملي. فدعنا اآلف 
نبحث لنرى ما ىو الذي يوجد الشعور بكوف الشيء منطقيًا ُب مظهره 

مبلببًل العملي. فإذا كاف الفكر ال ؽلكنو أف يقف دائمًا ابلنسبة للعآب 
متسائبًل، وإذا كانت أعمالو ال بد أف تًتؾ يومًا ما ذلك الطريق النظري 
احملض الذي ليس لو من نتيجة وال هناية، فدعنا اآلف نتساءؿ ما ىي 
النظرية الكونية اليت ؽلكن أف تثَت فينا دوافع فعالة قادرة على أف تنتج ىذا 

جع للعقل ما كاف قد حرمو النوع من ادليل واالضلراؼ؟ وأي تعريف للعآب ير 
ُب الطريق النظري احملض من حرية ُب احلركة والفعل، وغلعل العآب يبدو 

 منطقياً اثنية؟

إذا كانت ىناؾ نظريتاف ترضياف ابلتساوي كل ادلطالب ادلنطقية فإف 
ما يثَت تلك الدوافع الفعالة منهما، أو يرضي ادليوؿ الوجدانية والذوقية 

ى فإهنا تكوف أكثر منطقاً وأقرب للعقل، وستكوف ذلا منهما أكثر من األخر 
 السيادة ُب النهاية.

وليس ىناؾ من شيء زلاؿ ُب افًتاض أف حبث العآب حبثًا ربليليًا قد 
ينتج صبلة من القواعد منسجمة كلها مع احلقائق الواقعية ادلوجودة فيو؛ 

ة منها ظواىر فنجد ُب العلـو الطبيعية، مثبًل، قواعد كثَتة تشرح كل واحد
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العآب شرحاً وافيًا، مثل نظرية السائل الواحد والسائلُت ُب الكهرابء. فلماذا 
ال يكوف األمر كذلك ابلنسبة للعآب؟ ودلاذا ال تكوف ىناؾ وجهات نظر 
متعددة زبتلف ابختبلؼ الباحثُت حوؿ الكوف، وتكوف كل واحدة منها 

ا كل قضاايه، ويكوف صاحلة ألف تعرب عنو أحسن تعبَت، وتنسجم ربته
 للمرء أف ؼلتار منها ما يشاء، أو غلمعها كلها معًا؟

ُب احلقيقة، كما قاؿ  Beethovenأو ليست أنشودة أواتر بيتهوفن 
أحد الناس، إال توقيعًا بشعرات من ذنب الفرس على قطع من أمعاء 
القط؟ نعم قد توصف وصفًا شامبًل دبثل ىذا؛ ولكن انطباؽ ىذا الوصف 

ال ينفي إمكاف انطباؽ وصف آخر مباين لذلك الوصف ُب نفس  عليها
الوقت. ونظَت ذلك أف شرح العآب دبا يدؿ على أف جزئياتو متعاقبة تعاقباً 
ميكانيكيًا ال يتناَب مع اعتبار أنو انشيء عن غرض، من حيث أف اآللة 

 نفسها قد تكوف أنشئت عن قصد ولغرض.

فإذا ما اخًتعت عدة نظم، وكاف كل منها مشبعًا لرغباتنا ادلنطقية 
احملظة، فإنو غلب عليها بعد ذلك أف تنجح ُب اختبار آخر، وىو اختبار 
الوجداف؛ إذ ال بد أف تنظر إليها طبائعنا العملية وأذواقنا اجلمالية لًتفضها 

ة الذي قد تستعملو أو لتقبلها. فهل ؽلكننا أف ضلدد معيار ادلنطقية وادلعقولي
 ىااتف الطبيعتاف من طبائعنا؟

ولقد الحظ الفبلسفة من قدًن الزماف ظاىرة عجيبة، وىي أف رلرد 
التعود على الشيء قد يوجد الشعور أبنو منطقي معقوؿ. ولقد أتثرت 
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مدارس ادلذىب التجرييب بذلك أتثرًا جعلها تقوؿ إف الشعور أبف الشيء 
مألوؼ ومتعود عليو، وإنو ليس ىناؾ من نوع منطقي ىو نفس الشعور أبنو 

آخر للمنطقية غَت ذلك النوع. فاإلدراؾ اليومي للحوادث ومشاىدهتا 
متصاحبة ُب نظاـ خاص يولداف فينا شعورًا بضرورة تلك ادلصاحبة 
وبدوامها ال يقل عن الشعور الذي ينشأ عن اإلدراؾ العقلي دلا فيها من 

أف تنتقل منو بسهولة إٔب سببو، انسجاـ واتساؽ. وشرحك الشي ىو 
ومعرفتك لو ىو أف تكوف قادرًا على أف تتنبأ بنتائجو تنبئًا صحيحاً. 
والعادة، اليت تسمح لنا أف نفعل األمرين معاً، ىي أصل كل منطق ُب 

 األشياء ؽلكن أف تدركو عقولنا فيها.

وإنو دلن البُت أف ادلعٌت العاـ الشامل الذي عرفنا بو كوف الشيء 
نطقيًا ومعقواًل من قبل يتضمن العادة ويعتربىا أحد مدلوالتو وعناصره. م

فقد قلنا أف السهولة واالستمرار ُب التفكَت علا اللذاف غلعبلف ادلوضوع 
معقواًل ومنطقياً. وما دامت العادة تطلعنا على كل ما  لؤلشياء من عبلقة 

من ذلك ادلوضوع وروابط فإهنا تساعدان على أف ننتقل بسهولة ُب تفكَتان 
 إٔب ما عداه، وبذلك زبضبو أبنو منطقي ومعقوؿ.

ولكن ىناؾ رابطة عظمى ذلا من األعلية والقيمة ما ليس لغَتىا، 
وأعٍت بذلك ارتباط الشيء بنتائجو. وال خفاء ُب أف ما نتوقعو من 
ادلوضوعات اليت ال أنلفها مضطرب وغَت زلدود، ومرجعو احلدس 

نت ادلوضوعات عادية ومألوفة فإف نتائجها تكوف والتخمُت. ولكن إذا كا
زلددة ُب أذىاننا ومعروفة لنا قبل الوقوع. فيجب على الفلسفة احلكيمة 
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أف تلحظ ىذا وتزيل، ولو على وجو عاـ، االضطراب  وعدـ اليقُت من 
ادلستقبل. ولقد ذباىل كثَت من الكتاب دواـ حضور ادلستقبل ُب الذىن 

 ذباىل للحقيقة الواقعة. واشتغالو بو. ولكن ذلك

وكل واحد منا يعرؼ، حُت يعلم أنو سيقاسي بعض اآلالـ ُب 
ادلستقبل القريب، كيف أف الشعور الغامض أبف األٓب ضروري الوقوع ينفذ 
إٔب كل أفكاره ويسبب ذلا شيئًا من القلق واالضطراب  ويكدر من خاطره 

نو وبُت اذلدوء والراحة ولو ٓب يكن قد ملك عليو كل انتباىو؛ فإنو يباعد بي
ُب نفس اللحظة اليت يبلبسو فيها. وكذا الشأف فيما إذا ٓب يكن ادلستقبل 
ال ىذا وال ذاؾ بل كاف زلايداً، ولكنو معروؼ يقيناً أبنو كذلك فإان ال نبإب 
بو، بل نوجو انتباىنا إٔب ما ىو فعلي وواقعي. دع ذلك الشعور ابدلستقبل 

دعو يكوف ببل موضوع، وستجد أف العقل قد يفقد قيمتو وأعليتو، أو 
أصبح ُب احلاؿ غَت ىاديء وغَت مطمئن. وأف الذي ػلصل ابلنسبة لكل 
جديد ولكل احلوادث اليت ال تدخل ربت ما نعرؼ من أقساـ ىو أننا ال 
ندري ما الذي سيحدث بعد تلك اللحظة ويصبح اجلديد، هبذا الوصف، 

عود عليو فهو مسكن عقلي؛ وليس مصدرًا للمتاعب العقلية، وأما ادلت
ىناؾ من سبب ذلذا أو ذاؾ إال أف اجلديد يوقعنا ُب حَتة وارتباؾ، بينما أف 

 ادلتعود عليو يؤكد النتائج اليت نرتقبها.

كل قاريء ال بد أف يكوف قد عرؼ مثل ىذا وشعر بصحتو، وإال 
بيت  فما الذي يقصد ابلقوؿ إف ادلرء يشعر كأنو ُب بيتو عندما يكوف ُب

جديد ويواجو قومًا غرابء إال أف يكوف شيئًا من ىذا القبيل؟ إنو ال يعٍت بو 
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أكثر من أننا عندما ضلل ُب مكاف جديد ألوؿ مرة فإننا ال نعرؼ من أين 
أيٌب تيار اذلواء مثبًل، وما ىي األبواب اليت يصح أف تفتح، وما ىي 

وما ىي ادلوضوعات  األشكاؿ وادلناظر اليت قد تبدو عندما تفتح ادلنافذ،
القيمة أو الغريبة اليت قد توجد ُب احلقائب والزوااي. ولكن بعد مرور بضعة 
أايـ حُت نكوف قد عرفنا مدى كل ىذه ادلمكنات ؼلتفي الشعور ابلغربة. 
وكذلك الشأف ابلنسبة لؤلانسي عندما نكوف قد عرفناىم، فبل ننتظر أف 

 ابة أو شذوذ.نرى شيئاً جوىرايً ُب سلوكهم يدؿ على غر 

وإف قيمة ذلك ادلعٌت الوجداين من الًتقب ال تنكر؛ ولقد كاف من 
الضروري أف تبينها يومًا ما عملية "االنتقاء الطبيعي". إذ أنو من ادلهم 
للحيواف من الناحية العملية أف يكوف على بصَتة بصفات ادلوضوعات 

ة بعض اليت ربيط بو، وال يصح لو أف يظل ىاداًئ ورابضًا ُب حضر 
ادلوضوعات أو األحواؿ اليت قد تكوف مفعمة ابدلخاطر لو أو ابلنعائم. فبل 
يناـ مثبًل على شفَت ىوة أو ُب مواطن األعداء، أو ال يهتم ببعض اجلديد 
من الظواىر اليت قد تربىن، لو تعقبت، على أهنا طعاـ شهي. وابختصار 

من عمليات غلب أف يثَت اجلديد اىتمامو. وىكذا يوجد لكل عملية 
التنقيب والبحث شبرة عملية. ولسنا ضلتاج ُب تعرؼ ىذا إٔب أكثر من 
مراقبة سحنة الكلب أو الفرس الذي يشاىد موضوعًا جديداً، ومن 
مبلحظة خوفو ادلشرب بعجب واستغراب، لنعلم أف الشعور بعدـ السبلمة 

إف أو الًتقب غَت احملدد ىو الذي يثَت فيو ذلك النوع من االنفعاؿ. و 
تعجب الكلب عند حركة سيده أو عند حركة موضوع آخر جديد ال يزيد 
على أنو تطلع وترقب دلا سيحدث بعدىا من حركات. فإذا تكررت تلك 
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احلركات ادلبهمة ذىب االستغراب. وٓب تكن حركة الكلب الذي ربدث 
عنو داروف )وىي حركة نشأت عن مبلحظتو لصحيفة ربركها الرايح( إال 

اضاً من مستقبل غَت زلدود. فلم يسبق لو أف رأى صحيفة تتحرؾ أدلاً وامتع
بنفسها، فعجب واضطرب وتساءؿ عما قد سوؼ ربدثو اللحظة ادلقبلة 

 من عجائب.

واآلف، حُت نرجع إٔب الفلسفة ونطبق عليها ىذه احلاالت نقوؿ: إذا  
كانت صفات احلقيقة القصوى ربدد األمور ادلتوقعة ُب ادلستقبل فإف 

يقبلها بكل رضاء واطمئناف، ولو كانت غَت مستساغة من انحية العقل 
منطقية؛ ولكنها إذا تركت ادلستقبل عرضة لبلحتماالت فإهنا تسبب عدـ 
طمأنينة للعقل وتورثو تعبًا وأدلاً. ولقد لعبت ادلطالبة بتحديد ادلستقبل 

العقلية وتعيينو دورًا مهمًا ُب ربديد الشروح الكونية اليت استخرجتها الرغبة 
ُب التفكَت ادلنطقي، فًتاىا صبيعها تكاد ذبمع على أف أصل الكوف ال بد 
أف يكوف واحدًا رلرداً. فاجلوىر، مثبًل، ىو، كما قاؿ كانت، الدائم 
ادلستمر الذي ال يعًتيو تغَت ألف وجوده ذاٌب، فهو واحد خالد. وعلى 

 قد يوجدىا ذلك الرغم من أنو ال ؽلكننا أف نتنبأ ابلصفات التفصيلية اليت
اجلوىر ُب ادلستقبل فإنو ؽلكننا أف نبقى مطمئنُت على وجو عاـ عندما 
نسمي ذلك اجلوىر إذلًا أو كمااًل أو حبًا أو عقبًل، ألف كل ما يصدر عن 
مثل ىذا اجلوىر من قضاء وأحكاـ ال ؽلكن أف يكوف سلالفًا لو ُب صفاتو  

ضلو غَت ادلتوقع. وذلك ربديد كل ادلخالفة. وػلدد لنا ىذا الشعور ميولنا 
إصبإب للمستقبل، وليست فكرة البقاء، اليت ؽلكن أف تعترب احملك احلقيقي 
لكل مذىب فلسفي أو عقيدة دينية، إال طريقًا آخر للتعبَت عن أف ربديد 
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ادلستقبل ىو العنصر اجلوىري لكل ما ىو منطقي ومعقوؿ. وأف ثورة العلم 
وثورة بعض الفبلسفة ضد حرية اإلرادة ٓب ضد الكرامات وخوارؽ العادات 

تنبت كلها إال من أصل واحد: وىو كراىية االعًتاؼ بوجود عنصر ؽلكن 
 أف يشككنا فيما عرفناه عن ادلستقبل.

وأما من ٓب يؤمن بفكرة اجلوىر من الكتاب فإنو قد عمي عن تلك 
اجلوىر  الوظيفة اليت تؤديها نظرية القوؿ بو. فيقوؿ مل: "إذا كاف مثل ذلك

موجودًا فافًتض أنو قد أعدـ اآلف خبارؽ من خوارؽ العادات، ٍب افًتض 
أف احلواس ال تزاؿ مستمرة ُب عملياهتا كما كانت من قبل، فكيف ضلس، 
إذف، ابتعداـ ذلك اجلوىر؟ وما ىي العبلمة اليت ؽلكننا أف نكتشف هبا أف 

نا عندئذ نؤمن وجوده قد انتهى؟ أفبل يكوف لنا من الرباىُت اليت ذبعل
ابستمرار وجوده مثل ما لنا اآلف؟ وإذا ٓب يكن لنا ما يربر اعتقادان عندئذ 
فكيف بنا اآلف؟ ذلك حق ابلنسبة للحقائق ادلاضية، فما دمنا قد رتبنا 
احلقائق الواقعية ُب نظاـ خاص فإنو يكوف من اذلُت علينا أف هنمل البحث 

ليس حبق ابلنسبة للحقائق  عن برىاف آخر يدؿ على ذلك النظاـ. ولكنو
ادلستقبلية، فليس يلـز من أنو ؽلكن أف نعترب اجلوىر معدومًا حُت نتحدث 
عن احلقائق ادلاضية أنو ؽلكن كذلك إسقاطو من نظرايتنا ادلتعلقة دبا 
يستقبل من احلوادث. ألف رلرد الصورة ادلنطقية اليت ىي إرجاع األشياء 

لو ُب آف من آانت ادلستقبل ولو أمكن أف يكوف  -إٔب جوىر واحد
يثَت  -صفات أخرى سلالفة لصفاتو األؤب مع أان نؤمن ابستحالة ذلك 

فينا، حقًا كاف أو ابطبًل، شعورًا ابذلدوء وابلطمأنينة والثقة ُب ادلستقبل. 
وعلى الرغم من كل ما ؽلكن أف يقاؿ ضد فكرة اجلوىر فإف الناس ؽليلوف 
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جودات شرحًا يرجعها إٔب أصل واحد وإٔب دائمًا إٔب كل فلسفة تشرح ادلو 
 جوىر واحد.

لنا اآلف أف نقرر بثقة ويقُت أف الرغبة ُب ربديد ادلستقبل وُب تعيينو 
تكوف عنصرًا مهمًا من  عناصر ادليوؿ الفلسفية، وأف كل فلسفة تتجاىل 

 إشباع تلك الرغبة وال تعمل على ذلك ال ؽلكن أف ربوز قبوالً عاماً.

إٔب جزء آخر من موضوع حبثنا، وىو أف رلرد إدراؾ  ولننتقل اآلف
ادلستقبل زلددًا معينًا ال يشبع رغباتنا. وذلك ألف ادلستقبل ؽلكن أف ػلدد 
ُب غَت واحد من الطرؽ اليت توافق ميولنا ورغباتنا أو زبالفها. فبلبد 
للفلسفة، إذا صح ذلا أف تنجح صلاحًا عاماً، أف ربدد ادلستقبل ربديداً 

ب مع قواان وميولنا الذاتية. وقد نكوف فلسفة ما منيعة اجلانب يتناس
وزلصنة من صبيع نواحيها األخرى، ولكنها عرضة ألف تصاب بواحدة من 
علتُت فبل ربوز، من أجل ذلك، قبواًل عاماً. األؤب منهما أف توقع أعز 
الرغبات علينا وأحب القوى إٔب نفوسنا ُب حَتة واضطراب، أو أف زبيب 

ا ومطامعها. وإف مبدأ شوبنهاور حوؿ إرادة اجلوىر الذي ال تعاِب آماذل
رذائلو، أو مثل مبدأ ىارسبن حوؿ البل شعور األثيم الشرير الذي يتدخل ُب  
كل شيء وال يعلم شيئاً، ٓب ينشأ إال عن عدـ انسجاـ ادلستقبل مع 
رغباهتم. وإف عدـ انسجاـ ادلستقبل مع رغبات الناس وميوذلم الفعالة 
يسبب ذلم ُب احلقيقة من القلق والتعب ما يزيد على التعب الذي ينشأ من 
عدـ التيقن ابدلستقبل. فانظر إٔب احملاوالت العديدة للتغلب على "مشكلة 

 الشر"، وغموض األٓب، ٍب انظر إٔب أنو ال يوجد ما يسمى "مشكلة اخلَت".
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ولكن قد تصاب الفلسفة بعلة أخرى ىي أشد ضررًا من عدـ 
جاـ ادلستقبل مع ميولنا الفعالة. وتلك ىي أف ال تًتؾ الفلسفة ذلذه انس

ادليوؿ الفعالة موضوعًا على اإلطبلؽ. ذلك قتاؿ للفلسفة، ألف كل فلسفة 
ذات مباديء زبتلف معايَتىا أو منطقها عن معايَت قواان الذاتية ومنطقها، 

و أف تكوف وال تسمح لقواان الوجدانية أف تتدخل ُب ادلسائل الكونية، أ
بواعث فعالة البد أف تكوف أقل ذيوعًا وقبواًل من مذىب الشك نفسو. 
وإف مواجهة العدو خَت من مواجهة ما ال هناية لو من فراغ أو خبلء؛ وىذا 
ىو السر ُب أف ادلذىب ادلادي ال ؽلكن أف ػلوز قبواًل عاماً، مهما كاف 

ة، وُب تنبئو ببقاء صرػلًا وواضحًا ُب صهره األشياء وضمها ُب وحدة ذري
األشياء وخلودىا، ألنو ال يرى أف موضوعات ميولنا النفسية اليت نقدسها 
أكرب تقديس موضوعات حقيقية، وليس يرى كذلك أف لنا ُب تلك ادليوؿ 
فائدة وجدانية. ولكن كبًل من اإلحساس والوجداف يرجع الشعور ادلوجود 

شارة إٔب ادلوضوع ادلثَت ابلفعل إٔب موضوع مثَت ومسبب لو. فما أعظم اإل
للخوؼ وأجلها ُب حالة الشعور ابخلوؼ! كذلك الرجل الولو واآلخر 
ادلمتليء رعبًا وخوفًا ال يشعراف حباالهتما النفسية؛ فإذا شعرا حباالهتما 
النفسية ذىب الشعور ابخلوؼ ُب احلاؿ. فكبلعلا يشعر أبف ىناؾ سبباً 

نو عآب كلو سرور، ويقوؿ ما خارجيًا أوجد تلك احلالة: فهو يشعر "أب
أحسن العيش فيو!" أو يقوؿ "ما أتعس ىذا الوجود، وما أقبحو وأشقاه!" 
وكل فلسفة تزيل صحة ىذه اإلشارة، ابلقوؿ أبهنا غَت ذات موضوع أو 
بتحويل تلك ادلوضوعات إٔب أخرى ال سبت للوجداانت بصلة، فإهنا ال 

عيش من أجلو إال القليل. تًتؾ للعقل من ادلوضوعات ما يهتم بو أو ي
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وعلى الرغم من أف ىذه حالة مناقضة حلالة الكابوس واجلثاـ، فإهنا عندما 
ربضر للشعور بوضوح تسبب لو سلاوؼ وآالمًا شبيهة ابدلخاوؼ اليت 
ربصل ُب حالة اجلثاـ. إذ أنو ُب حالة الكابوس توجد عندان البواعث 

فيذ؛ وأما ىنا فلنا القدرة، ال وإرادة العمل ولكن ال توجد القدرة على التن
البواعث. فعندما نفكر ُب أنو ليس ىناؾ شيء ابؽ من أغراضنا النهائية 
ومن موضوعات آمالنا ورغباتنا اليت ىي أعمق قوى فينا فإف شيئًا ال 
يسمى، ولكنو غَت خفي، ػلل بنفوسنا. وإف التقابل بُت الكوف ومدركو 

والذي نفًتض أنو ىو ادلثل األعلى ادلائل بشكل واضح ضلو أحد اجلانبُت، 
ُب ادلعرفة، معادؿ بتقابل آخر ليس أقل منو ميبًل ضلو أحد اجلانبُت، وذلك 
ىو التقابل بُت الكوف والفاعل. وضلن نتطلب من الكوف أف يكوف متصفاً 
بصفات تتكافأ معها وجداانتنا وميولنا الفعالة. وعلى الرغم من أننا ضعاؼ 

ر كالنقطة اليت يطبعها العآب على كل واحد منا، فإف  وقليلة األعلية، وصغا
كبًل منا يرغب ُب أف يشعر أبف ذباوبو مع تلك النقطة ذباوب منسجم مع 
ما يتطلبو الكل الواسع العريض، يعٍت أنو يطابقو، ويفعل ما ينتظره الكل 
منو. ولكن، حيث إف مقدرتو على الفعل زلدودة بقواه وميولو الذاتية، 

يتجاوب متمتعًا أبنواع من االنفعاالت مثل الشجاعة واألمل وحيث أنو 
واحلب واإلعجاب والصراحة واإلخبلص، وما ضارعها، وحيث إنو ال 
يستجيب إال كارىًا ربت انفعاالت مثل اخلوؼ والكره واليأس والشك، 
فإف كل فلسفة ال تشرع إال ىذا النوع األخَت من االنفعاالت فإهنا سوؼ 

 لعدـ الرضا وللتقلبات وال تشبع لو رغبات. تًتؾ العقل عرضة
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ليس ىناؾ إال قليل من االعًتاؼ بتلك القاعدة الكلية وىي أف 
القوة العاقلة ٓب تنب إال من مصاّب وأغراض عملية. ولقد بدأت نظرية 
التطور تقدـ أجل اخلدمات لئلنساف إبرجاعها كل العادات العقلية ألنواع 

دراؾ، على ىذا الرأي، إال حلظة عابرة من األعماؿ العكسية. فليس اإل
زائلة، أو رلرد تعارض شيئُت عند نقطة معينة، ُب ظواىر ميكانيكية ُب 
صبلتها. وليس يقدر أحد أف يزعم أف اإلدراؾ ُب مظاىره الدنيا أكثر من 
مرشد إٔب احلركة ادلناسبة. وليس السؤاؿ الذي يسألو العقل حوؿ اجلديد 

اؿ النظري "ما ىذا؟"، ولكنو سؤاؿ عملي "ما من األشياء ىو ذلك السؤ 
"ما الذي يفعل  Horwiezالذي يتصل بو وما شبرتو" أو كما قاؿ ىورويز 

 ضلوه؟". 

وإننا ال نستعمل ُب اختباران لعقوؿ احليواانت الدنيا إال معياراً 
واحداً، وىو فعلها كأهنا تفعل من أجل غرض؛ وبعبارة أخرى، ال يتم 

وؿ إٔب فعل؛ ولو أنو من احلق أف يقاؿ إف التقدـ العقلي اإلدراؾ إال إذا رب
الذي يبلغ ذروتو عن طريق تضخم مخ اإلنساف يسبب مقدارًا كبَتًا من 
األفعاؿ النظرية عبلوة على ذلك اجملهود الذي يرشد إٔب احلركات العلمية، 
فإف ىذا التقدـ ال ؽلحو تلك الوظائف الدنيا أو يزيلها، بل كل ما ؽلكن أف 
يفعلو ىو أف يؤخر من مفعوذلا؛ وتقرر الطبيعة الفعالة بعد ذلك ذاتيتها 

 وتتمسك حبقها حىت النهاية.

وال يتغَت ذلك الوضع ُب قليل وال ُب كثَت عندما يكوف الكوف كلو 
موضوع اإلدراؾ، فبل بد أف نتجاوب معو ذباواًب متناسباً. وإف الغريزة 
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ٔب أف يدعم مباحثاتو التشاؤمية ادلتأصلة ُب شوبنهاور ىي اليت دفعتو إ
إبرساؿ قذائف من القدح والنقد ضلو الرجل العملي وضلو حاجاتو ومطالبو. 

 إف األمل الوحيد للتشاـؤ ىو ىدمو وقتلو.

حوؿ األذف والعُت إال  Helmholtzوليس اجملهود اخلالد ذللمهولتز 
ي اليت ربدد شرحاً، حلد كبَت، لتلك القاعدة اليت تقوؿ إف الثمرة العملية ى

القدر الذي يصح لنا أف ندركو من إحساساتنا، والقدر الذي يصح أف 
نتجاىلو منها. فنحن ال ننتبو أو ال نتميز من جزئيات اإلحساس إال القدر 
الذي نعتمد عليو منها ليعدؿ من أفعالنا وحركاتنا، وال ندرؾ الشيء إال 

شيء تكوف معارفنا  حينما نؤلف بينو وبُت آخر بقانوف التشابو. ولكن أي
األخرى إف ٓب تكن نوعًا من التأليف والًتكيب أيضًا؟ وىو أتليف بُت شعور 
انفعإب وميل خاص ضلو التجاوب مع ذلك الشعور. ولذا ال يقاؿ إننا 
نعرؼ الشيء إال عندما نكوف قد تعلمنا كيف نتصرؼ ابلنسبة لو 

ما قبل تلك ونتجاوب معو أو كيف نواجو ما ننتظر منو من نتائج. وأ
 ادلرحلة فهو غريب عنا.

وإذا كاف ُب ىذا الرأي شيء من الصحة فإنو ينبغي للفيلسوؼ أف 
يعرفنا، ولو تعريفًا إصبالياً، ذلك ادلوضوع العاـ، وال يصح لو أف يدعو غَت 
واضح عندان ما داـ يعتقد أننا هنتم بو وأف ميولنا ووجداانتنا ال بد أف تتخذ 

من يقوؿ "إف احلياة حق الريب فيو وجد ال ىزؿ ضلوه وجهة خاصة. وكل 
فيو" فإنو يكوف، على الرغم شلا قد يكوف ُب عباراتو بعد ذلك من غموض، 
قد عرؼ ذلك الغامض، ألنو جعل لو احلق ُب أف يتطلب منا أف نكوف 
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على حالة خاصة ابلنسبة لو، وىي أف نكوف جادين سللصُت؛ وذلك يعٍت 
رغم شلا قد يتبع ذلك من أٓب ونصب. ومثل أف نعيش بعـز وقوة، على ال

ذلك حق أيضًا ابلنسبة دلن يرى أف احلياة متاع الغرور. فعلى الرغم من أهنا 
قد تكوف غَت شلكنة التحديد مثل خربىا "متاع الغرور"، ولكنها تكوف ذات 
أثر زبديري، ويكوف رلرد اخلبلص منها ومن متاعبها مقصدان وغايتنا فيها. 

ىذا ادلقاـ تناقضًا أبلغ من ذلك التناقض الذي يقع فيو ولست أرى ُب 
بعض أتباع سبنسر حُت يقولوف: إف جوىر األشياء غَت مدرؾ أصبًل، 
ولكن التفكَت فيو غلب أف ؽلؤلان روعة واحًتامًا ورغبة ُب أف نتوجو الوجهة 
اليت يبدو أف مظاىره تسَت ضلوىا. نعم قد يكوف ماال سبكن معرفتو غَت 

ور وغَت زلاط بو، وذلك معقوؿ وواضح. ولكن إذا كاف لو بعض مدرؾ الغ
ادلطالب من قواان الفعالة فإنو من غَت ادلعقوؿ أف نكوف جهبلء بصفاتو 

 اجلوىرية.

إذا تصفحنا صفحات التاريخ، وحبثنا عن الصفات اليت سبيزت هبا 
العظمى واتساع أفق التفكَت اإلنساين، فإان صلد أهنا كلها  عصور النهضات

اذبهت ضلو اإلنساف قائلة: "إف سر احلقيقة وروحها يتفقاف مع ما لك من 
قوة ومقدرة"، وىذا ىو الذي تكونت منو رسالة اخلبلص ُب ادلسيحية 
األؤب، فإهنا كانت إعبلاًن ُب وضوح ابعًتاؼ اإللو بتكلم الدوافع الرقيقة 

لضعيفة ُب اإلنساف اليت ذباىلها ادللحدوف. أفليست التوبة والندـ فيها وا
مثلُت واضحُت على ذلك؟ فكل من ال يقدر أف يفعل ما ىو حق وصواب 
ؽلكنو على األقل أف يندـ على ىذا اإلخفاؽ. ولكن اإلحلاد يرى أف قوة 

ا. وأما التوبة والندـ ىذه فضيلة غَت زلتاج إليها وأهنا زلاولة قد فات أواهن
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ادلسيحية فتعًتؼ هبا، وتعتربىا القوة الوحيدة فينا اليت ذبلب رضا الرب، 
 فتجعلو يعطف علينا ويرضبنا. 

وبعد أف ومست العصور ادلظلمة الوسطى كل شيء حىت الدوافع 
وادليوؿ النفسية الكرؽلة بكثَت من القذائف والسباب، وعرفت احلقيقة أبهنا 

رقى إليها إال من كانت لو نفس خاضعة ذليلة، تلك اليت ال يتصل هبا وال ي
بدت حكمة النشأة األفبلطونية احلديثة ُب تقريرىا أف مصدر احلقية 
واحلقيقة ُب األشياء ٓب يوجو كبًل من أوامره ومطالبو إال لقواان الوجدانية 

غَت اذباه  Wesleyوويزٕب  Lutherالفردية. وىل كانت رسالة كل من لوثر 
الشخصية الفردية اليت توجد حىت ُب أحط فرد من أفراد ضلو تلك القوى 

اإلنساف، واليت ذبعلو يقابل ربو وجهًا لوجو من غَت حاجة إٔب وساطة قس 
أو غَته من بٍت اإلنساف؟ وما الذي سبب انتشار فلسفة روسو 

Rousseau  وذيوعها ذيوعًا عظيمًا إال أتكيده أبف طبيعة اإلنساف تنسجم
وال ؽلنعها من ىذا االنسجاـ إال وجود بعض العادات مع طبيعة األشياء، 

ادلسببة للشلل العضوي والفساد اإلنساين؟ أو ٓب ؽلؤل كل من كانت وفتشي 
، عصورىم ابلنشوة Kant, Fichte, Goethe, Schillerوجيوث وشيلر 

والطرب بقوذلم "استعمل كل ما سبلك من قواؾ، فذلك كل ما يبغيو الكوف 
اؿ"؟ وىل أاثران من أعماؿ كراليل اخلالدة ومن حقائقو منك من طاعة وامتث

الصادقة وحقيقتو ادلقدسة إال قولو: إف العآب ال يلزمنا من األعماؿ إال دبا 
أبف كل  Emersonيقدر أف يقـو بو أضعف الرجاؿ؟ وأما عقيدة امَتسوف 

ما كاف وكل ما يكوف فهو حاضر ضمت ىذه الدائرة اآلف، وأف ليس 
أف يطيع نفسو، وأف الرضا دبا عليو اإلنساف من أوضاع جزء  لئلنساف إال
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من القدر والقضاء، فليست إال نفثة من نفثات الشك ُب مقدرة قوى 
 اإلنساف الطبيعية وُب صبلحيتها.

وبعبارة أخرى، إف ادلظهر الوحيد الذي أوحت بو عصور النهضة 
ستقبًل هبا للطبلب ىو تلك القاعدة القائلة "أيها اإلنساف قف بنفسك م

ومعتمدًا عليها، وسوؼ أربدث إليك"؛ كاف ذلك كافيًا إلرضاء اجلزء 
األعظم من حاجات اإلنساف العقلية. بيد أنو غلب أف يبلحظ أف تلك 
القواعد كلها ٓب تعرؼ ادلاىية ادلشًتكة تعريفًا أوضح من ذلك التعريف 

اي، بنفسها الذي حددهتا بو )س( البل أدريُت؛ ولكن رلرد التأكيد أبف قو 
وُب نفسها، مناسبة لتلك ادلاىية اليت زباطب تلك القوى وتعًتؼ دبا ذبيب 
بو، وأبنو ؽلكن أف نكوف نظراء وأندادا ذلا، إذا شئنا، ولسنا رلرد أشخاص 
ال حوؿ ذلم وال قوة، كل ذلك يكفي ألف غلعلها منطقية عندي ابدلعٌت 

من فلسفة ترجو أف  الذي حددتو سالفًا. وليس ىناؾ ما ىو أكثر ضباقة
 تذيع وتعلو حقاً، إذا كانت ترفض أف تعًتؼ دبيولنا الوجدانية والعملية. 

وال ؽلكن كذلك دلذىب اجلرب، الذي يرى أف كل احملاوالت عدؽلة 
اجلدوى، أف ينتصر أبدا وػلوز قبواًل عامًا، ألف الرغبة ُب اجلهاد ُب احلياة 

ما غلعلها ابقية ببقائو. وأما  ذلا من القوة والتأصل ُب النوع اإلنساين
ادلذاىب األخبلقية اليت زباطب تلك الدوافع والقوى فإهنا تكوف أكثر 
صلاحًا وقبواًل، على الرغم شلا قد يكوف فيها من تناقض وعدـ وضوح 
وتعمية ُب ربديدىا للمستقبل. وإف إرادة اإلنساف لفي حاجة دائمة إٔب 

 ا اخًتعتها.قاعدة لتعمل على وفقها، فإذا ٓب ذبدى
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ولكن الحظ اآلف نتيجة أخرى على غاية من األعلية. وىي أف 
دوافع اإلنساف وميولو مركبة تركيبًا كبَتًا ومتباينة بتباين األفراد حبيث إف 

ال تتناسب  Bismarck(2)الفلسفة اليت تناسب من ىذه الناحية بسمارؾ 
ادلمكن أف مع شاعر سقيم عليل. وبعبارة أخرى، على الرغم من أنو من 

يضع ادلرء مبدئيًا قاعدة عامة تبُت أف كل فلسفة ال تًتؾ رلااًل حملاوالتنا 
وجهادان وال آلمالنا، وترى أف مهااي األشياء زبتلف بطبيعتها عن مهاايان، ال 
ؽلكن أف تنجح، فإنو ليس من ادلمكن أف ػلدد ادلرء مبدئيًا النوع اخلاص 

 طبائع األشياء، الذي غلب أف من األمل، أو النوع اخلاص من الشك ُب
 تتضمنو الفلسفة الناجحة. 

وابختصار، إنو دلن ادلؤكد أف لؤلمزجة الشخصية وللحاالت الفردية 
دخبًل ُب تلك الناحية، وأف الناس صبيعا يصروف على أنو غلب أف يتصلوا 
ابلكوف اتصااًل ما، ولو أنو ال يتمسك منهم أبف يكوف ىذا االتصاؿ على 

إال القليل النادر. وبذا وصلنا، إٔب تلك الدائرة اليت يسميها ضلو معُت 
، "خرافات طبيعية ال تغالب"، ولكنها قد حكم Mattew Arnoldأرنولد 

 عليها أبف تبقى موضوعا دائماً للجدؿ وللخبلؼ.

                                                 
أدلانية عظمى، يرجع إليها الفضل ُب تكوين اإلمرباطورية األدلانية، ولقد كاف يشغل أكرب  شخصبة (2)

منصب ُب الدولة ُب عهد وليم األوؿ وفريدريك، وٓب ؽلت حىت منح لقب "دوؽ". وكاف معروفًا ُب 
اـ وكاف قد ولد ع =<=2أوراب برجل الدـ واحلديد، وُب أدلانيا برجل اإلصبلح. ووافتو منيتو عاـ 

2=2:. 
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خذ ادلذىب ادلثإب وادلذىب ادلادي مثلُت موضحُت دلا أقصد، 
لوضوح وُب عدـ التناقض، وأهنما وافًتض أهنما نظريتاف متساويتاف ُب ا

ػلدداف ادلستقبل على السواء، وستجد أف ادلذىب ادلثإب سيفضلو 
أشخاص ذوو طبائع وجدانية خاصة، وسيفضل ادلذىب ادلادي من لو 
طبيعة وجدانية أخرى. ففي أايمنا ىذه مثبًل، ذبد أف أرابب الطبائع 

يلوف ضلو ادلذىب ادلثإب، العاطفية، احملبُت للسبلـ وللتوفيق وادلصاحلة، ؽل
ولكن دلاذا؟ ألف ادلذىب ادلثإب يقرب طبائع األشياء من طبائعنا. وال شك 
أف أفكاران ىي غالبًا مثل أفكار من نطمئن لو ونسًتيح إليو، وال يداخلنا 
منو إال قليل من اخلوؼ؛ فقولك إف العآب، ُب جوىره، فكر، ىو كقولك 

حية، الكوف كلو، وأف العآب ليس فيو من إنٍت، على األقل على وجو الصبل
غريب كل الغرابة، بل كل ما فيو متشابو، وأف ىناؾ صبلت عامة بُت 
اجلميع. ولكن قد تًتؾ ىذه النظرة للحقيقة أثرًا سيئًا ُب بعض القوؿ 
األاننية وتضيق من دائرة تفكَتىا. فقد ذبعلها تقدس كل ما ىو عاطفي 

مة العنصر ادلقابل، عنصر الدؽلقراطية وداؿ على الغرور، وتقلل من قي
 وإنكار الشخصية ُب اإلنساف، الذي يشعر بو سليمو الذوؽ واحلس.

وإف الشعور بتلك الناحية ىو الذي غلعل كثَتًا من الناس يعتنقوف 
ادلذاىب ادلادية أو البل إدارية، ذىااب منهم إٔب النقيض ادلتطرؼ، فًتاىم 

د وتشابو. وكثَتًا ما توجد عندان رغبات يتقززوف من حياة مبنية على إطرا
قوية ُب التخلص من أعباء الشخصية، لنتمتع فيها ببعض األعماؿ اليت ال 
سبت إٔب شخصياتنا بسبب من األسباب، ولنًتؾ فيها احلوادث ذبري كما 
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تشاء وادلاء يفيض إٔب أي مكاف ولو فاض علينا فأغرقنا. وإف النزاع بُت 
 ائماً جلياً ُب الفلسفة.ىاتُت العقليتُت يبدو د

فًتى دائمًا أانسًا يصروف على أف األشياء معقولة ُب ذاهتا ومنسجما 
بعضها مع بعض، وأننا نقدر على أف نتضامن معها ُب أفعالنا، وترى 
آخرين يصروف على غموضها وإهبامها، وإف ليس لنا إال أف نقاومها ونفعل 

 ما يعاكسها ويضادىا.

فيما تتضمن من القوى عنصرًا مهما اعًتفت  تتضمن طبائعنا الفعالة
بو ادلسيحية وأكدتو، ولكن حاولت الفلسفة، ُب حبثها عن قواعد ونظم 
لعلم اليقُت، أف زبفيو عن األنظار. وأعٍت بذلك عنصر االعتقاد. واالعتقاد 
ىو اإلؽلاف بشيء ؽلكن الشك فيو من انحية نظرية؛ ودبا أف معيار االعتقاد 

لعمل، فإنو ؽلكن أف يقاؿ إف االعتقاد ىو االستعداد ىو الرغبة ُب ا
والتأىب للعمل ُب كل احلاالت اليت ليس لدينا برىاف سابق على صحة 
نتائجها. إنو يشبو تلك الصفة اخللقية اليت نسميها شجاعة ُب ادلسائل 
العملية، وكما أف ادلخاطرة تولد القوة واحلماس ُب األعماؿ الدنيوية، فكذا 

ل الدينية؛ وعلى ىذا فسيكوف ىناؾ بعض رجاؿ ذوي طبائع قوية ُب ادلسائ
غلدوف متعة نفسية ُب إظهار مقدار غَت ضئيل من الشك ُب عقائدىم 
الفلسفية. وليست الفلسفة الباحثة عن البلمتغَت وادلربىن عليها ابلرباىُت 
 ادلطلقة اليقينية إال شبرة من شبرات بعض الطبائع العقلية، اليت تلعب فيها

وىي كما رأينا من قبل إحدى الرغبات العقلية  -الرغبة ُب الربط والتوحيد 
دورًا مهماً. ولكن األمر ابلعكس ابلنسبة للرجل العادي، إذ أف قوة  -
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ثقتو، وعدـ رلاوزتو احلد الذي تسمح بو براىينو الواقعية، ىي خصائصو 
عل الفرد ػلس اجلوىرية. وكل نظريةكونية تلجأ إٔب تلك القوى الفردية، وذب

 كأف لو يدا ُب إغلاد احلقيقة، حلرية أبف ترضي كثَتاً من الناس.

يصر الفبلسفة الطبيعيوف اليـو على أف العقيدة جزء من ميولنا 
واذباىاتنا العقلية؛ ولكنهم، بطريقة ربكمية زلضة، يقولوف ليس لنا احلق أف 
نوجهها إال ضلو قضية واحدة، وىي أف حوادث الطبيعة ذبري على نظاـ 

أنو واحد. بيد أف ىذا ال ؽلكن اجلـز بو يقينا. وكل ما ؽلكن اجلـز بو ىو 
غلب علينا أف نفًتض ىذا االطراد لتتأتى لنا احلركة ونقدر على العمل، أو  

: "تنحصر أسباب اخلطأ ُب زلاولة الربىنة Bainكما يقوؿ األستاذ بُت 
على ادلسلمات أو تربيرىا، أو زلاولة اعتبارىا شيئًا آخر غَت ما افًتض 

 أواًل".

يرى بعض كبار  وأما ابلنسبة لكل احلقائق األخرى ادلمكنة، فبل
علماء العصر احلاضر أف دخوؿ عنصر االعتقاد فيها غَت منطقي فحسب، 
بل يراه مع ذلك شيئًا أثيمًا يستحي منو، ولقد وصم األستاذ ىكسلي 
االعتقاد ُب ادلسائل الدينية، اليت ال صلد ذلا براىُت خارجية، واليت نفًتضها 

 نواميس الطبيعية لًتضي لًتضي رغباتنا الوجدانية، كما نفًتض االطراد ُب
رغباتنا العقلية، أبنو "أحط مرتبة من مراتب السقوط اخللقي". ويرى 
األستاذ كليفورد ُب مقاؿ لو حوؿ "األخبلؽ ُب االعتقاد"، أنو "خطيئة 
وإجراـ" أف تعتقد حىت ُب األمر الصواب من غَت أف يكوف لك على ذلك 

 أدلة علمية. 
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ٓب يتمكن النابغة من أف يستخرج من ولكن ما ىي قيمة النبوغ، إذا 
نفس الرباىُت، اليت يستعملها اآلخروف، حقائق أكثر شلا يستخرجوف؟ وإال 
دلاذا غلهر كليفورد، ُب غَت حياء وال وجل، بعقيدتو ُب نظرية احلركات 
الشعورية االختيارية، مع أنو ٓب يكن عنده من الرباىُت إال الرباىُت اليت 

ها؟ ودلاذا آمن بوحدات أصلية يًتكب منها يرفض Lewesجعلت لويس 
"جوىر العقل" إؽلااًن انشئًا عن أدلة قد تبدو عدؽلة القيمة ُب نظر األستاذ 

كثَت -ككل من عنده قوة االبتكار العقلي   -؟ ذلك ألنو Bainبُت 
احلساسية وقوي ادلبلحظة ابلنسبة للرباىُت اليت تشهد لناحية معينة من 

إذف، أف ػلاوؿ ادلرء أف يبطل من تلك احلساسية النواحي. فبل ينبغي، 
ابعتبارىا عنصرًا ذاتيًا مزعجًا، أو بوصمها أبهنا أصل كل الشرور. نعم قد 
تكوف ذاتية وقد تكوف مزعجة لكل من أحبطت عملو. ولكنها تساعد 

، طبائع تتغلب فيها العاطفة؛ Ciceroىؤالء، الذين ذلم، كما يقوؿ سيسرو 
 شر فيو. ولنا أف نقوؿ ما نشاء.وىي عندىم خَت ال 

ولكن ال بد من مبلحظة أف كل القوى ادلوجودة فينا تعمل متضامنة  
ابلضرورة حينما نكوف آراءان الفلسفية: فيتضامن العقل واإلرادة والذوؽ 
والشهوة ُب ادلسائل النظرية، كما تتضامن ُب ادلسائل العملية؛ وال شك أنو 

النواحي النظرية والعملية إذا كانت يكوف من حسن الطالع ُب كل من 
الرغبة قوية وٓب تكن من التفاىة واحلقارة مثل حب االنتصار الشخصي 
على الفيلسوؼ الذي يعًتض الطريق. وإف العملية الذىنية اجلوفاء اليت ال 
يعنيها إال أف ذبمع األدلة، وتقدر ما فيها من احتماالت، مستعملة ُب 
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جم تلك األدلة ودبقدار من اعتد هبا من ذلك مقاييس دارجة ومتأثرة حب
 الناس، لعملية زلالة من انحية عملية وغَت مناسبة من انحية نظرية. 

ولست أدري كيف يتأتى ذلؤالء الذين يشتغلوف ابلفلسفة أف يقولوا 
إنو من ادلمكن تكوين فلسفة من غَت مساعدة ادليوؿ الشخصية 

وتبصر العواقب؟ وكيف صلح  واالعتقادات الفردية، أو اعتبار ادلستقبل
ىؤالء ُب أف ؽلنعوا حواسهم من أف تدرؾ تلك احلقائق احليوية من الطبائع 
البشرية، وٓب يتبينوا أف كل من كاف لو أثر يذكر ُب تطور الفكر البشري كاف 
قد اعتقد أوال ُب أف احلقيقة ال بد أف تكوف موجودة ُب أحد اجلانبُت دوف 

ريتو ؽلكن أف تنجح، ٍب بذؿ أخَتًا كل ما ُب وسعو اآلخر، واثنيًا ُب أف نظ
ليجعلها انجحة؟ تلكم ادليوؿ العقلية لؤلفراد ادلتباينة ىي االختبلفات 
الذاتية اليت يعتمد عليها التنازع العقلي من أجل البقاء. فتخلد النظرايت 

 الصاحلة، ويلمع معها ُب ادلستقبل امساء رجاالهتا.

لي أـ ٓب يكن فبل منجى من االعتقاد إال وسواء أكاف ىناؾ تنازع عق
إببطاؿ العقل وإلغائو. وليس الذي يعجبنا من ىكسلي أو كليفورد أنو 
أستاذ عآب، بل تلك الشخصية اإلنسانية ادلستعدة ألف تنفذ إٔب أعماؽ ما 
تظنو حقاً، متجاىلة كل ما ػليط هبا من ظواىر. وليس للرجل العملي إال 

ف على حق. وذلك عنده فن الفنوف؛ وكل ما مقصد واحد، وىو أف يكو 
يساعد على ربقيقو فهو سبيل مشروع. ألنو قد دخل ىذه احلياة خإب 
الوفاض عارايً، وٓب يرتبط معها دبثل تلك الروابط اليت تنظم احلروب ادلدنية. 
وليست قواعد اللعبة العلمية اليت تتكوف من رلموعات من الرباىُت، ومن 
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ذبارب كثَتة، أو استقراء كامل أو ما شاهبها،  احتماالت وفروض، أو
 ببلزمة إال على ىؤالء الذين يساعلوف ُب تلك اللعبة. 

ومع ذلك، فكل واحد منا يساىم فيها بقدر، ألهنا تساعدان على 
الوصوؿ إٔب ما نرجو من غاايت. ولكن إذا كانت الوسائل تؤدي إٔب 

يقة قبل أف ننتفع إحباط الغرض، وتسمنا ابلغش إذا وصلنا إٔب احلق
دبساعدهتا البطيئة، فما الذي نقولو ضلن فيها؟ حقا إننا إذا أعللنا كل 
أعماؿ كليفورد إال األخبلؽ ُب االعتقاد لو لصح أف يضرب بو ادلثل ُب 
البخل ُب البحوث النفسية يدؿ ذلك ادلثل الذي يروى عن خبيل رث 

بعض إٔب تفضيل ما عنده السرابؿ قادتو قوانُت ربط ادلعاين الذىنية بعضها ب
 من ذىب على كل شيء ؽلكن أف يشًتى بو.

وابختصار، إذا كنت أان شخصًا موىوابً، ولد مزودًا بقوة خارقة 
للعادة، يقدر هبا على أف يرى ما ىو حق، ٍب يتصرؼ حسب ما يرى، 
وبذلك ينالو كل ما يًتتب على العمل الصائب من جزاء، ُب حُت أف 

 مقدرة وموىبة )ادلشلوؿ ُب مقدرتو بسبب ما زميلي الذي ىو أقل مٍت
عنده من شبهات، وبسبب رغبتو ُب االنتظار حىت أتتيو الرباىُت اليقينية( ال 
يزاؿ واقفًا مضطراًب على شفا جرؼ، فأي قانوف ػلرمٍت من االنتفاع 
بثمرات رقي إحساساٌب النفسية ومواىيب الطبيعية؟ إنٍت، طبعا، حُت 

الة العتقادي أو ال أخضع لو، فإظلا أفعل ذلك أخضع ُب مثل ىذه احل
ربت مسئولييت أان وسلاطرًا بنفسي، كما ىو الشأف ُب كل القرارات العملية 
العظمى ُب احلياة. فإذا كانت قواي الطبيعية صاحلة وطيبة فإين مفلح 
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وانجح ال زلالة، وإذا كانت ضعيفة فإين سلفق، فتلفظٍت الطبيعة، وتلك 
ا سلاطرين أبرواحنا وشخصياتنا ُب كل مرحلة من مراحل هناييت. وما دمن

الوجود فإنو غلب علينا أف طلاطر وخاصة إذا ما كانت شخصياتنا، ُب اجلزء 
النظري منها، تساعدان على الوصوؿ إٔب اذلدؼ، مهما كانت من الغموض 

 .(2)وعدـ الوضوح دبكاف

ولكن ألست عابثًا ُب زلاوليت أف أكوف شديد الوضوح ُب الربىنة 
على مسائل تبدو اتفهة وزىيدة ُب نظر كل من لو عقل سليم؟ فنحن ال 
ؽلكننا أف نعيش أو أف نفكر من غَت أف يكوف لنا بعض العقائد، والعقيدة  
كلمة مرادفة لفرض مساعد ومسهل دلهمة العمل. وليس ىناؾ من فرؽ 

خر وإال أف أحدعلا قد يكوف شلكن اإلبطاؿ ُب دقائق بُت فرض آ
معدودات، ُب حُت أف بعضًا آخر منها يبقى متحدايً كل العصور واألزماف. 

                                                 
إف األمر الذي يلزمنا بو العلم من أنو ال يصح لنا أف نؤمن بشيء ما حىت تربىن عليو احلواس  (2)

ليس أكثر من قاعدة متزنة قصد هبا أف تساعدان على الوصوؿ إٔب أعلى مرتبة من الصدؽ وعلى 
اانً؛ ولكنا ُب إبعادان عن اخلطأ بقدر اإلمكاف. قد يضيع منا الصدؽ ابتباعنا لتلك القاعدة أحي

اجلملة أكثر أمنًا وسبلمًا ابتباعها، إذ أف أرابحنا ستزيد ببل شك على خسارتنا ُب النهاية. إف 
ادلوضع ىنا يشبو مسائل القمار وأعماؿ التأمُت ادلبنية على األرجحية واالحتماؿ. إذ فيها نؤمن 

حل. ولكن ربتاج فلسفة على أنفسنا ضد خسارات تفصيلية جزئية ابدلراىنة صبلة على كل ادلرا
التأمُت ىذه أف يكوف ىناؾ هناية؛ وذلك غلعلها غَت قابلة للتطبيق على العقيدة الدينية، من حيث 
، ألنو ال يدخلها بشيء  إف ىذه ابلغة األثر ُب حياة اإلنساف. إنو ال يلعب لعبة احلياة ليتجنب ادلغاـر

إف ٓب تكن معو اآلف فسوؼ ال يناذلا أبدًا، ألف  ؼلشى فقدانو، إنو يلعبها لَتبح وغلتٍت شبراهتا؛ وىي
الشوط األخَت الذي يوجد حقًا للنوع اإلنساين ليس لو اآلف. دعو، إذف، يعتقد، يشك أو ينكر، 

 فهو سلاطر، ولو احلق الطبيعي ُب أف ؼلتار نوع ادلخاطرة وطريقها.
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فعآب الكيمياء مثبًل الذي يفًتض أف نوعًا معينًا من ادلواد ػلتوي على مادة 
سامة، ولو من العقيدة ما غلعلو يتحمل ادلشاؽ فيضع جزءًا منو ُب كأس 

اذليدروجُت، فإف نتيجة اختباراتو تبُت لو إذا كاف مصيبًا أو سلطئًا. وأما من 
نظرايت مثل نظرية داروف، أو نظرية القوى احملركة ُب ادلادة، فإهنا قد تفٍت 
جهود عصور متظاىرة متعاضدة تؤمن كلها أبف معيار اختبار الصدؽ ىو 

جهة نظره، أف كل فرد منها غلب أف يتصرؼ مفًتضًا أنو على حق من و 
وأف النتائج ال بد أف زبتلف عما كاف يتوقعو، إذا ٓب تكن فروضو حقة، 
وكلما أتخر ُب الوجود زمن فشلو وإخفاقو فيما يًتقبو، زاد إؽلانو وقويت 

 عقيدتو ُب نظريتو.

وأما ابلنسبة دلسائل مثل ادلسائل ادلتعلقة ابإللو واخللود والقوانُت 
ة، وما شاهبها فليس ىناؾ ُب الوقت احلاضر اخللقية ادلطلقة، وحرية اإلراد

شلن ال يؤمنوف ابلبااب من يزعم أف عقيدتو فيها زبتلف كثَتًا عن ىذا النوع؛ 
ألنو ؽلكنو دائمًا أف يشك ُب عقيدتو. ولكنو ُب قرارة نفسو مؤمن أبف 
األدلة الشاىدة ذلا فيها من القوة والكفاية ما يسمح لو أف يعمل على 

واب. وأما األدلة اخلارجية ادلبينة لصحة عقيدتو أو فرض أهنا حق وص
 خلطئها فقد تؤجل، وقد ال تظهر قبل يـو القضاء.

وغاية ما ؽلكن أف يقولو اآلف ىو شيء من ىذا القبيل: "إنٍت أترقب 
أف أتوج أبضعاؼ مضاعفة من العظمة واجلبلؿ، ولكن إذا ما ظهر، من 

ت أايمي ُب السعي وراء جنة حيث أنو من ادلمكن أف ػلدث، أنٍت قد أفني
من األحبلـ واألوىاـ، فذلك أؤب يب أيضًا وأجدر، فؤلف أكوف سلدوعاً 
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دبثل ىذه األحبلـ خَت ٕب من أف أكوف ذلك احملتاؿ ادلاكر ُب تفسَتي دلثل 
 ىذا العآب الذي يقنع نفسو، لئبل تراه األبصار". 

، لو ىيئت وابختصار، ضلن نقاـو ادلذىب ادلادي بقوة، كما كنا  نقاـو
لنا الفرص، اإلمرباطورية الثانية لفرنسا، أو كنيسة روما، أو أي نظاـ آخر 
نكن ضلوه من الكره واحلقد ما يكفي ألف يثَت فينا قوة فعلية دلناىضتو، ولو 
أنو يكوف من الغموض وعدـ الوضوح حبيث ال صلد ما هندمو بو من الرباىُت 

سف لو، أقل من أف تتناسب مع حجم القوية الدامغة. فرباىيننا، شلا يؤ 
شعوران ووجداانتنا، ولكنا ببل ريب طلضع ُب أفعالنا دلطالب تلكم 

 الوجداانت.

وأحب اآلف أف أطرؽ موضوعًا آخر، أعتقد أنو ٓب يوضح من قبل، 
وذلك أف االعتقاد )ادلقاس إبرادة الفعل( ال يسبق دائمًا األدلة العملية 

ًا خاصة من احلقيقة يكوف االعتقاد جزءاً فحسب، ولكن ىناؾ أيضًا أنواع
من ماىيتها وجوىرىا، على الرغم من أهنا موضوع لو؛ وليس االعتقاد 
ابلنسبة ذلذا النوع مناسبًا ومشروعًا فحسب، ولكنو جوىري وال ؽلكن 

 االستغناء عنو. فبل يكوف الصدؽ صدقاً حىت ذبعلو عقيدتنا صدقًا.

األلب، مثبًل، وافًتض أنٍت من  فافًتض أنٍت متسلق جببًل من جباؿ
سوء الطالع قد أجهدت نفسي ُب احلركة ووصلت إٔب مكاف ال منجى منو 
إال بقفزة ىائلة، وليس لدي من التجارب السابقة ما يربىن على مقدرٌب 
على أف أقفز تلك القفزة؛ ولكن األمل والثقة وحدعلا علا اللذاف قد 
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ويعطياف أعصاب قدمى قوة ذبعلها غلعبلين أعلم أنٍت سوؼ ال أخفق فيها، 
تنفذاف ما قد يكوف من غَت ىذه االنفعاالت النفسية أمرًا زلااًل ولكن 
افًتض العكس، فافًتض أف انفعاالت اخلوؼ واليأس سبلكتٍت، وافًتض 
أنٍت شعرت، متأثرًا ُب ذلك بقراءٌب لكتاب األخبلؽ ُب االعتقاد، أبنو من 

على فروض ٓب تدعمها التجارب السابقة، اخلطيئة واجلـر أف يعتمد ادلرء 
فما الذي يكوف إذف؟ سأتردد طويبًل متعبًا مضطراًب، وُب ساعة من ساعات 

 اليأس أرمي بنفسي فتزؿ قدماي وأسقط ُب اذلوة. 

إف احلكمة ُب مثل ىذه احلالة )وىي مثل من أمثلة شىت( ىي أف 
ة العاملة على تعتقد فيما ترغب فيو، ألف االعتقاد من الشروط األساسي

ربقيق ما ترجو من غرض. فهنالك، إذف، بعض احلاالت اليت يربىن فيها 
االعتقاد على نفسو: فاعتقد، وسوؼ تكوف على حق، إذ سوؼ تنجي 
بذلك بنفسك؛ أوشك، وستكوف على حق أيضاً، فسوؼ هتلك بذلك 
نفسك. وليس ىناؾ من فرؽ بُت احلالتُت غَت أف االعتقاد غللب لك اخلَت 

 لنفع وػلقق ماأردت.وا

وال شك أف ىناؾ بعض احلقائق وادلوجودات اليت قد ربددت ُب 
وجودىا وصفاهتا وال ؽلكن أف يلحقها تغيَت من جانبنا على األقل؛ فهي 
زلددة من غَت اعتبار لرغباتنا الشخصية وميولنا الفردية. وليس ذلذه من 

يد أف ىناؾ حقائق دخل فيها اللهم إال أف يكوف ُب أتجيل احلكم عليها، ب
أخرى ؽلكن أف يضيف إليها ادلرء بعض العناصر الشخصية. والشأف ُب 
ىذه غَت الشأف ُب األؤب. ألف ىذه العناصر الشخصية تستدعي إضافة 
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قوى شخصية واستعماؿ مقدار من الطاقة اإلنسانية؛ وىذا بدوره يستدعي 
قيقة ادلستقبلة مقدارًا معينًا من االعتقاد ُب النتيجة. وهبذا تصبح احل

مشروطة بعقيدٌب اآلف فيها. وإذا كاف األمر كذلك أفبل يكوف من الغباوة 
واحلماقة دبكاف أف أمنع نفسي من استعماؿ ىذا القانوف الذاٌب، قانوف 

 االعتقاد ادلبٍت على الرغبة؟

وال شك أف أفعاؿ الفاعلُت ونتائجها ُب األمور العامة )وكل القضااي 
اخلة ربت ىذه القاعدة، فإذا كانت )ـ( سبثل العآب كلو الفلسفية عامة( د

إال فعل ادلفكر فيو، وإذا كانت )ـ( مع )س( سبثل كل موضوعات القضااي 
الفلسفية )وتكوف )س( شلثلة لفعل ادلفكر ونتائجو(، فإف ما يكوف حقاً 
على فرض أف )س( ذات وصف خاص قد يصبح خطأ شنيعًا إذا ما تغَت 

قاؿ أف )س( أصغر وأحقر من أف تغَت صفة ذلك ذلك الوصف. وال ي
الكل العظيم اليت ىي جزء منو. فإف األمر كلو يتوقف على وجهة نظر 
القضية الفلسفية ادلتحدث عنها، فإذا كنا نريد أف نتحدث عن العآب من 
وجهة النظر احلسية فإف ادلوضوع ادلهم ألحكامنا يكوف عآب احليواف، مهما  

نسبة للكوف كلو. وأما النظرة إليو من انحية خلقية كاف صغَت احلجم ابل
فإهنا تعتمد على ظواىر أقل عمومًا ومشواًل شلا اعتمدت عليو النظرة األؤب. 
وابختصار، قد يتغَت معٌت كثَت من العبارات الطويلة إبضافة ثبلثة حروؼ 
إليها )الـ وايء وسُت(، ويتغَت توازف كثَت من احلجـو العظيمة فتميل ضلو 

 ىذا اجلانب أو ذاؾ بسقوط ما يساوي وزف الريشة على أحد جوانبها.
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دعنا نوضح ىذا بذكر بعض األمثلة فنقوؿ: إف فلسفة النشوء 
واالرتقاء قد ألغت ادلعايَت األخبلقية اليت سبقتها كلها، ألهنا رأهتا معايَت 
ذاتية وشخصية، وقدمت لنا بدذلا معيارًا آخر نتعرؼ بو اخلَت من الشر. 

دبا أف ادلعايَت السابقة معايَت نسبية فهي مدعاة القلق واالضطراب . وأما و 
ىذا ادلعيار الذي ارتضوه، وىو أف احلسن ما قدر لو أف يظهر ويبقى، فهو 
معيار موضوعي وزلدد. ولكنا نبلحظ أف ىذا ادلعيار ال ؽلكن أف يبقى 

أما إذا كاف ما موضوعياً إال إذا بقيت أان وما أعمل خارجُت عن االعتبار. و 
يسود أو ما يبقى ال ؽلكن أف يسود ويبقى إال دبجهودي الشخصي وإال 
إذا كنت عنصرًا فعااًل فيو، وإذا كاف البد أف يسود شيء آخر إذا ما 
غَتت تصرُب واذباىي، فكيف أسبكن اآلف، مادمت مدركًا لوجود أضلاء 

رى احلوادث، من شىت للفعل، كل منها ؽلكن افًتاضو قادرًا على أف يغَت رل
تقرير الوجهة اليت غلب أف أزبذىا بسؤإب عن اجملرى الذي سوؼ أتخذه 
احلوادث ُب ادلستقبل؟ فإذا كانت احلوادث ستأخذ نفس الوجهة اليت 
اذبهت إليها فمن البُت أهنا ىي اليت تبعت اذباىي وٓب يكن اذباىي نتيجة 

شوء واالرتقاء أف جملراىا. وأف الطريق الوحيد الذي ؽلكن للقائل ابلن
يستعمل بو معياره ىو ذلك الطريق ادلتواضع من التنبؤ ابلوجهة اليت سوؼ 
ترمسها اجلماعة للفرد، ولكن ستكبت بعد ذلك ادليوؿ الفردية وسيضطر 
ادلرء ألف يظل دائمًا ُب األعقاب اتبعًا بنفس خافت وخطى وئيدة؛ قد غلد 

ولكنها ال تناقض رغباتنا  بعض الزىاد نوعًا من السرور ُب تلك احلالة،
العامة ُب أف تكوف لنا القيادة فحسب )وىي ليست رذيلة إذا أحسنا 
القيادة(، ولكن مراعاهتا، إذا ما عوملت كما ينبغي لكل مبدأ أخبلقي من 



 23 

أنو قاعدة عامة صاحلة لكل إنساف والزمة عليو، تؤدي حتمًا إٔب إلغائها 
عظمى. إذ أف كل خَت من الرجاؿ وإبطاذلا، ألهنا زبلق مشكلة اجتماعية 

سوؼ يقف ُب ادلؤخرة منتظرًا أف أيتيو األمر من البقية، وىكذا تكوف 
النتيجة احلتمية صبودًا مطلقاً، ويكوف من حسن الطالع، إذف، أف أتٌب 
صباعة ليست من األخيار، فتعطي األوامر لتجعل األمور ذبري اثنية ُب 

 رلاريها.

زلياً، وال ينبغي دلن لو عقل من أرابب ليس ىذا التصوير تصويرًا ى
مذىب النشوء أف يشك ُب أف رلرى القضاء ؽلكن أف يتغَت ابألفراد. يقوؿ 
مذىب النشوء أف لكل شيء أصبًل صغَتًا، ولو جرثومة تذبل شيئًا فشيئاً 
بسبب فعل بعض القوى الضعيفة. وؼلضع اإلنساف وميولو لنفس القانوف، 

ا خَت األشياء وأحسنها فهو ذو النهاية العظمى. فلو أيضاً منشأ ضغَت؛ وأم
فإذا كاف ىناؾ صباعة من الناس مؤمنة بفلسفة النشوء واالرتقاء وقادرة 
على أف تتنبأ ابدلستقبل وعلى أف ترى أف القبيلة اليت ذباورىا تتصف 
ابلصبلحية ألف يكوف ذلا ُب ادلستقبل أبس شديد، وقادرة على أف ترى أف 

ن الوجود إذا ما مسح لتلك القبيلة أف تعيش وتنمو، سبللتها ستمحى م
فإف أماـ ىذه اجلماعة طريقُت متباينُت، ولكنهما منسجماف كل االنسجاـ 
مع معيار مذىب النشوء واالرتقاء: فلها أف تقتل اجلدد صبيعًا وبذلك 
تعطي ألفرادىا فرصة البقاء وذلا أف تساعد ىؤالء اجلدد على العيش 

ُب احلالُت صواب وحسن حسب ذلك ادلعيار، ألنو فعل والبقاء. والفعل 
 ُب صاّب اجلانب ادلنتصر.
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من ذلك يتبُت أف قواعد أرابب النشوء واالرتقاء ُب األخبلؽ ليست 
موضوعية إال ابلنسبة للضعاؼ من اجلماعات الذين ال يقدروف على إغلاد 

زعماء وكل قادة الفكر وال -احلاداثت أو على تغيَت رلراىا. وأما اآلخروف 
ىؤالء الذين تعطي مراكزىم االجتماعية  أعلية لكل ما يصدر عنهم من 

فإف ذلم أثرًا إغلابيًا ُب  -أفعاؿ، وضلن صبيعًا كذلك، كل على قدر حالو 
ربديد ذلك ادلعيار كلما ربيزوا ألحد اجلوانب واستحسنوه. فبل بد للمتزف 

ضروري من عناصر  من اتباع ىذه ادلدرسة أف يعًتؼ أبف العقيدة عنصر
األخبلؽ. وكل فلسفة ذبعل أسئلة مثل ىذه األسئلة اآلتية: "ما ىو النوع 
ادلثإب لئلنسانية؟ وما الذي ؽلكن أف يعترب فضيلة؟ وما ىو الفعل احلسن؟ 

كل فلسفة   -متوقفة على السؤاؿ: "ما ىو الذي سوؼ يسود وينجح؟"
ة أحد الشروط الضرورية من ىذا النوع ال بد ذلا أف تعترب العقيدة الشخصي

ألف النجاح يتوقف على  -كما قلنا أكثر من مرة -للصدؽ. وذلك 
مقدار الطاقة ادلبذولة ُب الفعل، ويتوقف مقدار تلك الطاقة على عقيدتنا 
السابقة ُب أننا سوؼ ال طلفق، ويتوقف ىذا االعتقاد بدوره على اعتقاد 

 أننا على حق.

و التفاؤؿ ادلوجودة اآلف ُب أدلانيا،  وإليك مثبًل من حاالت التشاـؤ أ
كل امريء ال بد أف يقرر لنفسو وبنفسو قيمة احلياة واستحقاقها ألف 
يعيش فيها. فافًتض أف رجبًل نظر إٔب ىذا الكوف فوجده مليئًا ابلتعاسة 
، وابخلطااي واآلاثـ، وابألحزاف واآلالـ، وليس فيو  والشقاء وابلضعف واذلـر

ن عنده أمل ُب ادلستقبل وال ثقة بو، واستسلم ذلذه أمن وال سبلـ، ٓب يك
االذباه ات التشاؤمية، وغذى عاطفيت الكره ضلوه واخلوؼ منو، وترؾ 
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السعي ُب احلياة واجلهاد فيها جانباً، وأخَتًا اعتـز اخلبلص منها فقتل 
نفسو، أفبل يكوف قد أضاؼ بذلك إٔب رلموعة الظواىر الكونية )ـ( 

اتيتو مكمبًل ذاتياً، ىو )س( الذي يرسم من الكل ادلستقلة عنو وعن ذ
صورة مظلمة قاسبة ليس فيها شعاع من خَت وال بصيص من نور؟ إف الشك 
ادلكمل دبا يناسبو من حركات وابلفعل الذي ينتهي دبثل ىذا حق الريب 
فيو. فتكوف )ـ+س( معربة عن حالة كلها شرور وظبلـ، وبذا توجد عقيدة 

اجًا إليو لينتهي األمر على ىذا الوضع. وألنو انتهى ادلرء كل ما كاف زلت
 على ىذا الوضع كاف االعتقاد حقًا.

ولكن افًتض اآلف أنو، على الرغم من تلك احلقائق ادلظلمة، نظر 
إٔب الكوف نظرة مناقضة للنظرة األؤب فأضاؼ إٔب حقائقو )س( ادلتفائل، 

د ُب الكفاح وافًتض أنو استخف ابلشدائد بدؿ استسبلمو ذلا، ووج
لبلنتصار على احملن وربدي ادلخاوؼ سرورًا أكثر وأقوى من رلرد السرور 
االنفعإب الناشيء عن االستسبلـ، وافًتض أنو صلح ُب ذلك وبرىن على 
أنو أقوى وأقدر من كل الشرور واآلاثـ، على الرغم من كثافتها وتراكمها 

ثل ىذه احلالة شرط عليو، أفبل يعًتؼ كل امريء إذف أبف شرية )ـ( ُب م
ضروري خلَتية )س(؟ أو ال ػلكم كل امريء ساعة يسمع مثل ىذا أبف 
عادلًا ال يتناسب إال مع الضعفاء اجلبناء من النوع اإلنساين، الذين ال 
يقدروف إال على النوع السليب من السرور، وليس ذلم من استقبلؿ 

ار، من شخصي، وليس ذلم من قوة أو شجاعة، يكوف من الضعة والصغ
انحية خلقية، حبيث ال ؽلكن أف يقاس بعآب آخر قد جعل حبيث يتطلب من 
ادلرء كل شجاعة وإقداـ خلقيُت، وقوة على اجلهاد والكفاح؟ وكما يقوؿ 
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: "حقاً، إننا ال نشعر حبياتنا إال إذا كاف فيها James Hintonىنتوف 
ف الوجود عدًن مقدار من ادلشقة واجلهد واألٓب، ومن غَت ىذه األشياء يكو 

القيمة أو شرًا من ذلك، والنجاح ابالبتعاد عن تلك األشياء أو ابلتخلص 
منها خطر وفناء. وال زبتلف احلياة ُب صبلتها عن حياة رجاؿ علهم 
األلعاب والرحبلت، فهم يقضوف أوقات فراغهم ُب تسلق التبلؿ واجلباؿ، 

جهدًا ومشقة؛ وقد وال غلدوف سرورًا إال فيما يتطلب منهم قوة ويكلفهم 
تكوف تناقضًا وقد ال تكوف، ولكنها حقيقة واقعة. وذلك السرور الناشئ 
عن الصرب واجللد واالحتماؿ يتوقف على قوة احلياة وحدهتا، فكلما زادت 
القوة اجلسمية وكمل توازهنا أمكن جعل ذلك التحمل عنصرًا من عناصر 

وال يقدر على ربملها.  الرضا والسرور. فإف الرجل ادلريض يعيا ابلشدائد
وليس طريق التمتع ابجلهاد والشدائد ُب احلياة طريقًا واحدًا زلدوداً، ولكنو 
ؼلتلف ابختبلؼ الكماؿ ُب احلياة والنقص فيها. فعندما نظن أف آالمنا 
ومتاعبنا طامة مزعجة وساحقة وال قدرة لنا على ربملها، ونشعر أبننا نرزخ 

، فليس معٌت ىذا أهنا أعظم من أف يتحملها ربتها لعجزان عن اخلبلص منها
إنساف، ولكنو يدؿ على أننا ضعاؼ مرضى، وال قدرة لنا على القياـ 
أبعباء احلياة وتكاليفها. من ىذا يتبُت أف احملن والصعاب ليست شراً 

 .(1)ابلضرورة، ولكنها عنصر من عناصر اخلَت األعلى"

                                                 
 .J أسرار الطبيعة" لبكتوف ، واقرأ أيضاً "عقيدة ونظر ُب8>2، 0>2اقرأ حياة جيمز ىنتوف ص (1)

Allanson Picton  واقرأ أيضًا "سر األٓب" ذلنتوف، إذ ىو الكتاب الذي سيبقى خالدًا ُب ىذا
 ادلوضوع.
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تكوف لنا احلياة  ولكننا ال نقدر على ربصيل ذلك اخلَت قبل أف
ادلناسبة؛ وال نصل إٔب احلياة ادلناسبة إال عن طريق القوة اخللقية الناشئة 
عن االعتقاد أبننا سنحصل تلك احلياة إذا ما حاولنا واثبران على تلك 
احملاولة. وال بد أف نقوؿ أف ذلك العآب خَت كلو، ألنو ما نريده منو، وسوؼ 

ننفي عن إدراؾ حقيقة ما عقيدة ىي نفسها  صلعلو خَتاً. وكيف يتأتى لنا أف
متضمنة ُب إغلاد تلك احلقيقة؟ فتتصف )ـ( بصفات غَت معينة وغَت 
زلدودة، أو ىي صاحلة ألف تكوف عنصراً من العناصر ادلسببة لتشاـؤ كامل 
أو لتفاؤؿ خلقي كامل، ويتوقف التحديد الواقعي لصفاهتا على األعماؿ 

ة اليت يضيفها ادلرء إليها، فعندما تكوف الشخصية واالذباه ات الفردي
احلقائق متضمنة شيئًا من ىذه اإلضافات يصح لنا أف نعتقد ُب كل ما 
نريد، وسوؼ يربىن االعتقاد على نفسو. فتنشأ احلقيقة عن فكرة كما تنشأ 

 (2)الفكرة عن الرغبة

دعنا اآلف نرجع إٔب السؤاؿ ادلهم حوؿ احلياة، وىو ىذا السؤاؿ: 
العآب عآب أخبلقي أـ أنو غَت أخبلقي"، ونرى إذا كاف ىناؾ فيو  "ىل ىذا

مكاف مشروع لقواعد االعتقاد ونظمو. وىو، ُب احلقيقة، سؤاؿ موجو 
                                                 

ينبغي أف يبلحظ أنو ٓب يتعرض ىنا أصبًل لكل من اجلرب واالختيار. وكل ماقيل ينطبق سبامًا على   (2)
ـ+ س شيئًا حدد وقضي بو قبل الوقوع فإف االعتقاد  كل من عآب اجلرب وعآب االختيار. فإذا كانت

ادلؤدي إٔب س والرغبة اليت تبعث على االعتقاد يكوانف زلدودين ومقضيًا هبما أيضاً. ولكن ىذه 
الشرط الضروري احلادث الذي البد أف  -سواء أكانت مقضيًا هبا أـ ٓب تكن -احلاالت الذاتية

احملقق ابلضرورة حلقية ـ+ س اليت نبحث عنها. وأما  يسبق وجوده وجود احلقيقة؛ وىي لذلك من
إذا كاف االختيار ُب األفعاؿ شلكناً فإف االعتقاد ُب إمكاهنا سوؼ يزيد من حصوذلا الفعلي ويؤكد منو 

 بسبب اذلابة القوة اخللقية اليت تساعد الفرد على ربقيق تلك األفعاؿ وإغلادىا ُب اخلارج.
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للمذىب ادلادي ويعرب عنو ىكذا: ىل العآب حقيقة واقعية فحسب، 
ووجود واقعي ال ؽلكن أف يتحدث عنو إال أبنو ىكذا وقع؟ أو ىل احلكم 

قبح أو ابلوجوب وعدمو مرتبط ارتباطًا وثيقًا ابلظواىر مثل ابحلسن وال
ارتباط حكم الكينونة وعدمها هبا؟ فًتى النظرايت ادلادية أف األحكاـ 
ادلعيارية ادلتعلقة بقيم األفعاؿ حقائق، ولكن ليس لكلميت حسن وقبيح من 

نا معٌت إذا ذبردت عن الشهوات واألغراض الفردية اليت تتغَت بتغَت إذباىات
 وإرادتنا كلما كاف واجب من واجباتنا متعلقاً دبا عداان من عوآب. 

فعندما يقوؿ أحد أرابب ادلذىب ادلادي، ألف يقاسي ادلرء كثَتًا من 
ادلتاعب والشدائد خَت لو من أف ؼللف وعده، فإنو ال يعٍت إال أف مصاحلو 

يث أنو من االجتماعية  قد ارتبطت ارتباطًا وثيقًا ابالحتفاظ ابلعهد، حب
اخلَت لو أف ػلتفظ بعهده، ما داـ قد قبل تلك ادلصاّب االجتماعية  وسلم 
هبا. ولكن ىذه ادلصاّب واألغراض نفسها ليست صوااًب أو ال خطأ، اللهم 
إال ابإلشارة إٔب بعض ادلصاّب اخلارجية، اليت ال توصف ُب ذاهتا أبهنا خَت 

 رين ابعتباره ىو.أو شر، ولكن ادلرء ىو الذي غلعلها أحد األم

وأما أرابب ادلذىب ادلطلق من علماء األخبلؽ فإهنم ال يروف أف 
ادلصاّب ىناؾ ػلس هبا فحسب، ولكنو غلب أف يعتقد فيها وأف تطاع. 
فليس من اخلَت للصاّب العاـ فحسب أف أحفظ العهد، ولكنو من اخلَت ٕب 

 أيضًا أف أكوف أيضًا أف أحصل ىذه ادلصاّب االجتماعية ، ومن اخلَت للعآب
ذلك الرجل. وكل من يعتقد أف ىذا العآب عآب خلقي فبل بد أف يقوؿ 
)كما قالت ادلرأة العجوز ُب القصة ادلشهورة من أف العآب يرتكز على 
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صخرة والصخرة على أخرى، وعندما سئلت اثنية على ماذا ترتكز تلك 
نظاـ اخللقي الصخرة قالت إهنا كلها صخور فوؽ صخور حىت القاع( إف ال

 .(1)يعتمد إما على أوامر مطلقة وواجبة، أو على سلسلة من الواجبات

والفرؽ العملي بُت ىذا النوع ادلوضوعي من األخبلؽ وبُت النوع 
اآلخر فرؽ شاسع. فالعندي من األخبلقيُت، عندما يكوف شعوره اخللقي 

البيئة  سلالفًا دلا حولو من حقائق، حري أبف يبحث عن انسجاـ بينو وبُت
دبحاولة التخفيف من حدة حساسيتو اخللقية. ودبا أف احلقائق الواقعية 
ليست خَتًا وال شرًا ُب نفسها فمن اذلُت عليو أف يغَت من ميولو واذباىاتو 
ضلوىا، أو أف يربت عليها لتناـ بكل ما تيسر لو من وسائل وسبل. فما 

وتقلبو وتسليم الضمَت اإلذعاف والتوفيق والتغَت والدوراف مع تغَت الزمن 
وخضوعو إال امساء، على ىذا الرأي، مناسبة ألمثل الطرؽ اليت يوجد هبا 
االنسجاـ بُت احلاالت النفسية واحلقائق اخلارجية؛ وذلك االنسجاـ ىو ما 
يعنيو بكلمة حسن أو خَت. وأما ادلتمسك ابدلذىب ادلطلق ُب األخبلؽ 

النسجاـ بتضحية مثلو عندما فاألمر عنده ابلعكس، فليس لو أف يتطلب ا
تتعارض مع البيئة. فإف مثلو غلب أف تكوف كما ىي من غَت تغيَت وال 

والفقر والشهادة ُب سبيل مبادئو إذا ما دعت  -إذف  –تبديل. فادلقاومة 
ادلصائب والشدائد، ىي األعياد وادلواسم احلقيقية  -وابختصار  –احلاجة 

 اليت تتمتع هبا عقيدتو النفسية. 

                                                 
ُت بعد، البد أف يرتكز الوجوب الذي يعتربه عآب األخبلؽ فرضًا الزماً وُب أي احلالُت، كما سيب (1)

 على إحساس أحد ادلفكرين األخرين أو على إحساس صباعة منهم ؼلضع ادلرء ألوامرىا وإغلاابهتا.
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، إذ أف  وليس معٌت ىذا أف التناقض بُت الرجلُت ػلدث كل يـو
ادلدارس األخبلقية تتفق كلها ُب ادلسائل العادية. وال توضع عقائدان 
لبلختبار إال ُب مسائل اندرة؛ وىنا زبفق قواعدان العامة فنلجأ لئللو. فبل 
ؽلكن أف يقاؿ "إذف" أف السؤاؿ "ىل ىذا العآب عآب خلقي" سؤاؿ ال 

غزى لو، وال سبكن الربىنة عليو ألنو يبحث مسائل غَت زلسوسة، فكل م
سؤاؿ مليء ابدلعاين، وكل إجابة تستلـز ضلوًا خاصًا من التصرؼ. وُب 
اإلجابة عنو، ػلق لنا أف طلتربه كما ؼلترب العآب الطبيعي فرضًا من الفروض. 

 ويضيفو إٔب فالعآب الطبيعي يستنبط من الفرض فعبًل ذبريبيًا ىو )س( مثبلً 
حقائق )ـ( ادلوجودة ابلفعل. فإذا كاف الفرض حقًا تناسبت )س( اليت 
أضافها احلقائق ادلوجودة فعبًل، وإف ٓب يكن الفرض حقًا كاف ىناؾ تناقض 
وتضارب. فنتائج الفعل ىي اليت تعضد تلك الفكرة اليت نشأ ىو عنها أو 

أف العآب خلقي أكثر تنقضها. كذلك الشأف ىنا: فبل يتضمن الربىاف على 
من أنك إذا تصرفت على فرض صحة ما تعتقد، فسوؼ ال تتناقض نتائج 
أفعالك وتصرفاتك مع نظريتك بل ستنسجم انسجامًا كليًا مع رلرى 
احلوادث والتجارب، وسوؼ ربدث التجارب ادلستقبلة على غرارىا، أو 

َت شيئًا على األقل سوؼ تشرحها شرحًا وافيًا من غَت أف تضطرؾ ألف تغ
 من جوىرىا. 

وإذا كاف ىذا العآب عادلًا خلقيًا ُب ذاتو فإف كل ما أقـو بو من 
أفعاؿ، وكل ما أبٍت عليو من آماؿ، ؽليل يب تدرغليًا ويقربٍت شيئًا فشيئًا ضلو  
كماؿ االحتباؾ واالنسجاـ مع احلوادث ادلوجودة ابلفعل. فتنسجم )س( 
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ا ظهرت نتائج أفعإب، ظلا الشعور مع )ـ(، وكلما طالت مدة حياٌب، وكلم
 العاـ ابلرضا والطمأنينة.

ولكن إذا ٓب يكن ُب ذاتو أخبلقياً، وقد افًتضتو خطأ كذلك، 
فستضع رلرايت احلوادث العراقيل ُب طريق االعتقاد، ويصبح من العسَت 
التعبَت عنو والربىنة عليو، وسوؼ يلجأ ادلفًتض إٔب دوائر من الفروض 

على بعض لتعطي تلك القضااي ادلتضاربة مظهر االنسجاـ مرتكزًا بعضها 
 واالئتبلؼ؛ ولكن ال بد أف ؼلفق ىذا ادللجأ ُب النهاية.

ومن انحية أخرى، إذا افًتضت أف ىذا العآب عآب غَت أخبلقي، 
فكيف وأىن ٕب الربىاف على ذلك؟ إنو ال ؽلكن أف يكوف إال أبف تدع 

فبل تعتقد أف ىناؾ واجبًا يتعلق دبا  ادليوؿ األخبلقية ىادئة وغَت حادة،
يدعي ادلسائل اخللقية؛ وإذا ما وجدت بعد ذلك أف من العسَت إرضاءىا 
تركتها وأعللتها؛ وبذلك، وبرفضك أف تنظر إليها نظرة جدية، ؽلكنك أف 
تتعامل مع حقائق احلياة بنجاح. وتكوف خَت كلمة حكيمة ىنا ىي "كلو 

أنو قد يكوف ىناؾ ما يدؿ على اجلد ُب  غرور ُب غرور". وعلى الرغم من
بعض احلوادث فإف كل من ينظر إليها بشيء من الشك واالستخفاؼ 

تربىن على صحة نظريتو،  (1)واجد أف النتائج العملية لفروضو األبيقورية
وال تنجيو من اآلالـ وادلتاعب فحسب، ولكنها تقدر من حكمتو وبعد 

احلياة، ويقوي من إؽلانو أبف ىناؾ نظره أيضاً. ولكن الذي يراغم حقائق 
                                                 

نسبة البيقور زعيم ادلدرسة اإلغريقية ادلشهورة. والنظرة ادلشار إليها ىنا ىي نظرة االستخفاؼ  (1)
 حبداثف الدىر، والتسليم بكل ما أتٌب بو األايـ وقبولو بكثَت من الرضا.والتهاوف 
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أشياء تتصف حبسن ذاٌب وغلب أف تكوف، ويرفض القضية الصادقة اليت 
ترى أف وجود أي حقيقة من احلقائق ال يغَت من هناية ىذا العآب وحقيقتو، 
فإنو سوؼ غلد نفسو سليب األمل ومبلبل الفكر ومضطرب النفس بسبب 

زادت التجارب وكثرت زادت  ما ػليط بو من حقائق خارجية؛ وكلما
حسرتو وفجعت خيبتو ُب آمالو، وظهر قصيًا عن ذلك التوفيق واالنسجاـ 

 الذي قد ػلظى بو أحياانً كثَت من ادلصائب النسبية واألحزاف.

إف التخدير ىو شعار الشك األخبلقي، وأما القوة واحليوية فهما سر 
ى، وستربىن نتائج رجل األخبلؽ وشعاره. فيقوؿ األخَت، قلدين فيما أر 

عملك على صحة مذىيب وصحة تقليدؾ، وتبُت لك أف األشياء جد ال 
ىزؿ فيو وستظل ىكذا أبدا. ويقوؿ األبيقوري، اتبعٍت فيما تعمل، وسوؼ 
تريك النتائج أف اجلد ليس إال سحابة غاشة ولوانً صناعياً لعآب عدًن الشأف 

شياء، دلظروفوف ُب ظرؼ قليل األعلية، إنك وإف كل ما تفعل، وإف كل األ
 واحد، طابعو غرور ُب غرور.

إنو شلا يبلحظ أنٍت أربدث ىنا مفًتضًا أف الربىنة على النظرية ؽلكن 
أف تكوف ُب حياة الفيلسوؼ الذي ارآتىا، وكاف ذلك رغبة مٍت ُب 
التخفيف، ولكنو من البُت أف ىذا غَت صحيح؛ ألف النظرايت ال تزاؿ 

تزاؿ احلقائق اخلارجية تشهد للجميع. فاألحرى  يواجو بعضها بعضاً، وال
بنا، ُب موضوع مثل ىذا، أف نتوقع أف ذبارب النوع اإلنساين كلو ال بد أف 
توجد الربىاف، وأف الشواىد ال تكمل، ذلذا، حىت أيٌب الكماؿ النهائي 
لؤلشياء، وحىت يقوؿ آخر إنساف آخر كلمة، وحىت يكوف قد قاـ بنصيبو 
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س( اليت كانت ٓب تكمل بعد. وعندئذ يتم الربىاف ُب ربديد صفات )
ويكمل؛ وعندئذ يعلم يقينًا إذا كانت )س( الرجل األخبلقي قد سدت 
الثغرة اليت منعت )ـ( من أف تكوف وحدة متناسقة منسجمة، أو إذا كانت 
)س( البل أخبلقيُت ىي اليت أوجدت الضربة القاضية واحلركة األخَتة اليت  

 لتجعل )ـ( تبدو غروراً، كما أهنا ُب ذاهتا غرور. كاف زلتاجاً إليها

ولكن إذا كاف األمر كذلك، أفليس من البُت أف حقائق )ـ( إذا 
أخذت بنفسها ال تكفي للربىنة سلفًا على نتيجة فعلي ُب ىذه الناحية وال 
ُب تلك؟ إف فعلي ىو ادلكمل الذي يظهر، حُت يكوف مناسبًا أو غَت 

امنة ُب األشياء اليت ينطبق ىو عليها. وقد يشبو مناسب، تلك الطبيعة الك
العآب بغلق ال ؽلكن أف تعرؼ النظرة اجملردة طبيعتو الذاتية وتبُت أىي 
أخبلقية أـ غَت أخبلقية. وقد حكم علينا أرابب ادلذىب الوضعي ألهنم 
ؽلنعوننا من أف نفًتض فروضًا حولو أف نظل جاىلُت بطبيعتو، ألف األدلة 

ليت ينتظروهنا ال ؽلكن أف أتٌب ما دمنا ُب حالة سلبية وغَت ادلوضوعية ا
 ابحثُت عنها. ولكن الطبيعة قد قدمت لنا مفتاحُت لنخترب هبما ىذا الغلق. 

فإذا اختربان ادلفتاح األخبلقي ووجدانه مناسبًا فإف الغلق يكوف غلقاً 
غلقاً  أخبلقياً، وإذا ما اختربان اآلخر وظهر مناسبًا فإف الغلق ال يكوف

أخبلقيًا. وإين لعاجز كل العجز عن أف أرى برىااًن آخر أو شاىدًا غَت 
ىذا. وال شك أف تضامن األجياؿ ادلتعاقبة ضروري الستنباطو. وتضامن 
النوع اإلنساين ُب ىذه ادلسائل أمر واضح ومفروغ منو. غَت أنو غلب أف 

ة، وأنو من يبلحظ أف اختياران الفعلي جزء مشروع من أجزاء تلك العملي
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حقنا، وضلن رجاؿ، أف طلترب أحد ادلفتاحُت، وأف طلترب ادلفتاح الذي نؤمل 
فيو أكثر من غَته. فإذا كانت الربىنة ال توجد قبل الفعل، وإذا كنت حُت 
الفعل سلاطرًا ابلضرورة وجائزًا على الوقوع ُب اخلطأ، فكيف يستبيح رجاؿ 

التصديق، ماداـ منطق احلالة العلم ألنفسهم أف يرموين ابلسذاجة وسرعة 
يستدعي ذلك؟ وإذا كاف ىذا العآب عادلًا أخبلقياً، وإذا كانت أعمإب 
ذبعلٍت عنصرًا من العناصر ادلقررة دلصَته، وإذا كاف االعتقاد حيث ؽلكن 
الشك عمبًل أخبلقيًا شبيهًا بتحيزؾ جلانب ٓب يعلم بعد أنو اجلانب 

فكيف يصح ذلم أف يتألبوا علي إذا كاف كل ذلك صحيحًا،  -ادلنتصر
ويناقضونٍت ُب أعمق وظيفة لوجودي وأسبها بذلك الطلب اجلنوين الذي 
يقوؿ أنو ال يصح ٕب أف أدير الدفة ال بيدي وال برجلي، بل غلب أف أبقى 
ُب شك أبدي؟ ولكنا قد رأينا أف الشك نفسو قرار من انحية عملية، وقد 

 الذي قد صلتنبو ابالضلياز إٔب اجلانب يفوتنا، ابلشك على األقل، ذلك اخلَت
 ادلنتصر. 

على أف ىناؾ ما ىو أكثر من ىذا، فقد يكوف زلااًل من انحية عملية 
أف سبيز بُت الشك وبُت السلب احلقيقي. فإذا رفضت أف ال أكوف سفاكاً 
للدماء ألين أشك ُب أنو ليس قتبًل مشروعًا ومربرًا فإين مغرى ابجلرؽلة 

اهبا، وإذا رفضت أف أفرغ ادلاء من السفينة حينما أتى إليها وشريك ُب ارتك
وىي ُب اليم ألين أشك ُب شبرة ذلك اجملهود فإين بذلك عامل من عوامل 
إغراقها، وإذا كنت على حافة جبل ورفضت أف أخاطر بقفزة، فإين 
متجاىل ما أان فيو من سلاطر. وكل من يلـز نفسو أبف ال يكوف سريع 

وابلواجب اخللقي وابحلرية واالختيار وابخللود، فإنو ال ؽلكن  اإلؽلاف ابهلل،
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سبييزه عن من ينكرىا حقاً. والشك ُب ادلسائل األخبلقية صنو إلنكارىا. 
وكل ما ال يشهد لشيء فإنو وال بد شاىد لضده. وليس ىناؾ ُب الكوف 
من زلايد حوؿ ىذه ادلسائل. وسواء أكنا نظريُت أـ عمليُت، وسواء أكنا 

غمسُت أـ مبتعدين، أو ربدثنا كما نشاء عن حكمة الشك ومزيتو، فإان من
 مؤدوف ابختياران خدمة ذلذا اجلانب أو لذاؾ.

ولكن على الرغم من أف ىذا ُب غاية من الوضوح واجلبلء، فإف 
آالفًا مؤلفة من قراء اجملبلت األغرار تقف مكتوفة األيدي وجلة ُب 

ادة أفكارىم. وكل ما ربتاجو خضخاض من نفي تعلموه من سادهتم وق
تلك اجلماعة لتكوف حرة جريئة ومتمتعة حبقوقها الطبيعية ىو أف ترفض 
تلك ادلوانع ادلتعنتة والعقبات الطارئة. وكل ما يريده القلب اإلنساين ىو 

 أف تتاح لو الفرص. 

وال شك أف يرضى ابلتنازؿ عن اليقُت ُب ادلسائل العامة، وإذا ما 
أبف لو ذلك احلق الطبيعي من ادلخاطرة أين شاء وكيف مسح لو أف يشعر 

شاء، وىو ذلك احلق الذي ال ؽلنعو إنساف عنو ُب ادلسائل العملية التافهة. 
كما فعل الفأر   -وإذا كنت ُب ىذه الصفحات األخَتة قد صلحت ُب قرض

بعض خيوط الشبكة السوفسطائية، اليت بدت من  -ُب القصة اخلرافية 
ينة وخيوط قوية، فإين أكوف قد رحبت رحبًا يزيد على ما قبل ذات عقد مت

 ربملت من آالـ ومتاعب.
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واآلف لنلخص نتائجنا نقوؿ، ال ؽلكن لفلسفة أف ربوز قبواًل عاماً 
وأف تعترب معقولة إذا ٓب ربدد ادلستقبل وادلًتقب ولو ربديدًا إصبالياً، وإذا ٓب 

ليت صللها ونقدسها. وألف تتوجو إٔب تلك القوى الطبيعية الكامنة فينا ا
االعتقاد أحد تلك القوى النفسية ال بد أف يبقى عنصرًا اثبتًا من عناصر 
البناء الفلسفي، وخاصة، ألنو ػلمل معو، ُب كثَت من احلاالت، براىينو. 
ولكنو من غَت الطبيعي أف تنتظر موافقة إصباعية ُب مثل ىذه ادلسائل 

 النظرية، على الرغم من وضوحها.

ينبغي للفلسفة ادلطلقة أف تكوف زلصورة ُب قواعدىا، وضيقة ُب  فبل
وضعها قواعد للتفريق بُت الزندقة واحملافظة، وال بد أف تًتؾ مكااًن تلجأ 
إليو النفس الضيقة اخلبيثة حينما تبغي التخلص من الدقة واحلذلقة، وتريد 

ىنا ىو أف تعتقد كما تشاء، وربت مسئوليتها ىي؛ وكل ما ؽلكن أف يفعل 
 أف نعُت ادلوضوعات اليت تدخل ضمن دائرة ىذا االعتقاد.
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 (1)األعنال العكسية واإلميان باهلل 

 اي أعضاء معهد القسيسُت:

دعوين اعًتؼ لكم دبا يساورين من خجل وحياء حُت أقف اآلف بُت 
أيديكم. حقًا، إنٍت ٓب أقبل دعوة صبعيتكم، عندما وجهت إٔب بعد انتهاء 

ادلاضي، إال كما يقبل كثَت من الناس التحدي؛ إهنم ال يقبلونو االجتماع 
رغبة منهم ُب الكفاح، ولكن حياء من الرفض؛ وألنٍت أشتغل دبهنة 
التدريس ُب دائرٌب الضيقة احملدودة، شعرت أبنو قد يكوف من اجلنب أال 
أجابو احملنة الشديدة اليت قد يتعرض ذلا ادلدرسوف، أال وىي التدريس 

ُت. ولكن من حسن الطالع أف مدة االختبار سوؼ ال تتجاوز للمدرس
الساعة الزمنية؛ وٕب مع ذلك كثَت من العزاء حُت أتذكر نظم )جويث( 
الذي يقوؿ، "ُب مواجهة أىل ادلعرفة السبلمة مهما يكن من شأف الظروؼ 
وادلبلبسات"؛ وذلك ألهنم، على الرغم من أف إرضاءىم يستدعي رلهوداً 

وف صعوبة ادلوضوع، ويفقهوف بسرعة عندما يصيب ادلرء شاقاً، يدرك
 اذلدؼ.

ودلا كنت عندما جاءتٍت الدعوة مدرسًا لعلم وظائف األعضاء، فقد 
افًتضت أنكم تتطلبوف مٍت أف أنفحكم بنفحة من رايح آخر النظرايت 
اليت هتب على ذلك البحر اخلضم ادلرتطم. ولست أعرؼ من بُت األمارات 

                                                 
 ُب معهد القسيسُت ادلوحدين من النصارى. 2==2زلاضرة ألقيت عاـ  (1)
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ميز هبا ىذا العصر ما ىو أقوى من رغبة رجاؿ الدين الواضحة اليت يت
احلادة ُب أف يساعلوا ُب احلياة العلمية أبكرب نصيب وأف يستمعوا للعلماء 
فيما يقولوف وفيما يستنتجوف حوؿ ادلسائل الكونية، وإنٍت اعتقد أنو إذا 
اقتبس ادلرء من نظرايت داروف أو من نظرايت ىودلولتز فإف احتماؿ 

ليو يكوف اليـو أكثر منو إذا ما اقتبس من نظرايت اإلصغاء إ
Schleiermacher  أو من نظرايت كلَتدجColeridge ًوأعتقد أيضا ،

أنٍت لو أحضرت أمامكم ضفدعًا وربكمت فيو فجعلتو ؽلثل دوره 
الفسيلوجي حلزت منكم قبواًل وثقة واحًتامًا ذبعلكم تصغوف إٕب بكثَت من 

زمن، ولست اآلف دبناقش قيمة ذلك النفوذ االنتباه فيما بقي ٕب من ال
العلمي وبعد الصيت اللذين يتمتع هبما اليـو رجاؿ علم وظائف األعضاء. 
فإهنما إذا كاان رلرد مسعة حديثة، فلهما ببل شك أثر صبيل؛ وربديهما شلن 

 ينتفع هبما ساعة ربدية يكوف من اخلرؽ دبكاف.

لضروري أف يكوف لذلك لست اآلف بقائل أكثر من أنو ليس من ا
آخر نسيم يهب من أفق علم وظائف األعضاء أكثر األنساـ أعلية، فكثَت 
من العمل الضخم الرحيب الذي أنتجتو أو تنتجو كل عاـ معامل أوراب 
وأمريكا وقد يضاؼ إليها معامل آسيا واسًتاليا مقضي عليو سريعاً 

ا الكثَت؛ وىو ابلبطبلف واإللغاء؛ ولقد مات فعبًل منو ما ىو أكثر من ىذ
 مع ذلك ليس فلسفياً وال عاماً كونياً.

وما داـ األمر كذلك، فإنكم وال شك تدركوف وجهة نظري إذا ما 
ربدثت عن نظرية أساسية قد سبق أف برىن عليها برىنة قوية، وىي لذلك 
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ليست ابجلديدة، وطلبت منكم أف تتحدثوا فيها معي علنًا صلد بعض 
 نا صبيعاً.النتائج اجلديدة اليت هتم

وأعٍت بذلك نظرية األعماؿ العكسية، وخاصة إذا ما أخذت حبيث 
تشمل كل األعماؿ العقلية. وال شك أنكم صبيعًا تعرفوف ىذه النظرية، 
فلست حباجة ألف أعرفها، وكل ادلثقفُت يعرفوف، ولو إصبااًل، ما ىي 

 األعماؿ العكسية.

اؿ ٓب ينشأ إال عن إهنا ال تعٍت أكثر من أف كل ما نقـو بو من أعم
عمل ادلراكز العصبية حُت تفرغ ما فيها من طاقة، وليس ىذا التفريغ 
اخلارجي إال أثرًا دلؤثرات خارجية جاءت عن طريق أعصاب احلس. ولقد 
طبقت ىذه النظرية أواًل على جزء يسَت من أعمالنا، ولكنها عممت شيئاً 

ـ يرى أف األعماؿ  فشيئاً، حىت أصبح كثَت من علماء الفسيولوجي اليو 
كلها، حىت االختياري منها، من ذلك النوع العكسي ابعتبار شروطها 
العضوية. فليس ىناؾ من األعماؿ ما ال ؽلكن إرجاعو عن قرب أو عن 
بعد إٔب مؤثرات خارجية أثرت ُب عصب من أعصاب احلس. وليس ىناؾ 

اشر حبركة من االنفعاالت ما ال يعرب عن نفسو تعبَتًا مباشرًا أو غَت مب
وعمل، اللهم إال إذا كبت ابنفعاؿ عضوي آخر أقوى منو. وكل األعماؿ 
ادلركبة ادلوجودة ُب تبلفيف ادلخ، وادلتناسبة مع تيارات التفكَت، حد وسط 
بُت اإلحساسات الواردة ادلثَتة ذلا وبُت األعماؿ اخلارجية الكابتة دلا آاثرىا 

 أوالً إف ٓب تكن مثَتة لو.
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لعصيب مركب من ثبلث وحدات، ال ؽلكن أف تستقل إف اجملموع ا
واحدة منها عن اآلخرين ُب الوجود. فبل يوجد االنفعاؿ احلسي إال ليوقظ 
مركز األعماؿ الذىنية، وال يوجد ىذا ادلركز إال ليتطلب احلركة النهائية. 
وىكذا فكل فعل ىو رد فعل وذباوب مع العآب اخلارجي؛ وليست ادلرحلة 

ة التدبر والتفكر، إال مرحلة انتقاؿ، أو إال اجلزء األدىن مرحل -الوسطى
لعروة قد اتصل طرفاىا ابلعآب اخلارجي. فإذا ٓب يكن ذلا أصل ُب العآب 
اخلارجي، أو إذا ٓب تؤد إٔب نتيجة خارجية، فإهنا تكوف سلفقة ُب أتدية 

اة وظيفتها اجلوىرية، وتكوف إما مرضًا وإما خيبة وفشبًل. وإف تيار احلي
الذي غلري فينا ليعطي آذاننا وأعيننا قوهتا وحيويتها قد قصد بو أف غلري 
ُب أيدينا وأفواىنا وأقدامنا أيضًا ليعرب عن نفسو ُب اخلارج ُب حركة. وليس 
ىناؾ من قيمة لؤلفكار الذىنية اليت تثار فينا إال ربديد االذباه  وتبيُت 

ة ليؤدي ما ىو خَت العضو الذي ينبغي أف يتحرؾ ُب احلالة الراىن
 للمجموع كلو.

وابختصار، تتحكم الدائرة االختيارية من طبائعنا ُب كل من طبائعنا 
اإلدراكية والوجدانية، أو بعبارة أوضح، ال يوجد كل من اإلدراؾ احلسي 

 والعقلي إال من أجل الفعل واحلركة.

وإنٍت لعلى يقُت أبف تلك النتيجة ىي إحدى النتائج اجلوىرية اليت 
سبيل ضلوىا البحوث الفسيولوجية احلديثة. وإذا ما سئل ما الذي قدمو علم 
وظائف األعضاء من خدمات ُب األايـ األخَتة للبحوث النفسية فإف كل 

ألمثلة متضلع فيو ال بد أف يقوؿ، إف أثره ٓب يتبُت واضحًا قواًي إال ُب ا
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الغزيرة، وُب الربىنة الواضحة، وُب تدعيم ىذه الناحية العامة الشاملة من 
 وجهة النظر.

لذلك أسألكم أف تبحثوا عن كل ما ؽلكن أف يتضمنو ذلك العمل 
العصري اجلليل من نتائج ذىنية. فبل شك أنكم تعلموف أنو قد ربكم فعبًل 

ذىب خطوة أبعد من ُب كل البحوث النفسية احلديثة؛ ولكٍت أحب أف أ
ىذه وأقوؿ: ىل ؽلكن أف ؽلتد ذلك األثر، فيتجاوز حدود البحوث 
النفسية، وينتظم علم البلىوت؟ ذلك ىو ادلوضوع الذي أريد أف أطرقو، 

 وىو عبلقة األعماؿ العكسية ابلقوؿ بوجود هللا.

لسنا أوؿ من طرؽ ىذا ادلوضوع، فقد كاف ىناؾ كتاب كثَتوف يروف 
عكسية وكل ما يتصل هبا ىي اليت تضرب اخلرافات حوؿ أف األعماؿ ال

 القوؿ بوجود هللا الضربة القاضية.

 derفإذا تصفحتم، مثبًل، كتااًب ُب علم النفس ادلقارف مثل )

Thierische Wille of G.H. Schneidier بُت  -( فإنكم ذبدوف فيو
نيفًا جاء ىجومًا أدلانيا ع -العبلج الطريف الذي عاِب بو ادلؤلف موضوعو 

على غرة وُب أمكنة غَت منتظرة ضد اضلطاط علماء البلىوت وسقوطهم، 
وبيااًن أبف األعماؿ العكسية، من حيث إهنا تطلب لبلنسجاـ مع البيئة، 
تناقض القوؿ بوجود قوة عقلية خالقة. ولقد كاف ىناؾ زمن ال يزاؿ يذكره 

اؿ العكسية الكثَت منا كاف يربىن فيو على وجود اإللو بوجود األعم
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وابالنسجاـ بُت العضو والعآب اخلارجي. وأما اآلف فقد برىنت ىذه على 
 عدـ وجوده. وقد تدور الدائرة فتربىن اثنية على وجوده.

ال أريد اآلف أف أدخل ُب موضوع جدٕب حوؿ وجود هللا، بل ال بد 
ٕب من أف أزبذ مكانة أكثر تواضعًا من تلك ادلكانة، وأحصر مطامعي 

ُب زلاولة تبيُت أف اإللو ىو نوع من الكائنات، الذي إذا وجد فعبًل  وآمإب
ال بد أف يكوف أكثر ادلوضوعات ادلمكنة مناسبة ألف تدركو عقوؿ مثل 
عقولنا على أنو أصل ذلذا العآب ودلا فيو. وبعبارة أخرى أريد أف أقوؿ إف 

إللو من بعض الطبائع اخلارجية عنا ادلتصفة بكل ما ينبغي أف يتصف بو ا
صفات ال بد أف تكوف ادلوضوع ادلطلق ادلعقوؿ ُب ذاتو والذي يتمكن 
العقل اإلنساين من إدراكو. وما داـ العقل اإلنساين ىو ذلك ادلركب 
الثبلثي من انفعاؿ ومن عمل عكسي ومن ذباوب الذي افًتضناه سابقاً، 

 كوف زلااًل.فإف ما ىو أقل من اإللو ال يكوف معقوالً لو، وما ىو أكثر منو ي

وىكذا فللقوؿ بوجود هللا، بقطع النظر عن األدلة اخلارجية، مكاف 
طبيعي ُب نفوسنا منسجم مع طبيعة عقولنا كمفكرين؛ وذلذا ضمن للفكرة 
البقاء والدواـ؛ وكثَتًا ما يكوف الدواـ والبقاء أمارة احلقية والصدؽ. وإف 

بو ما  فهم أسرار احلياة وحل طبلمسها ىو ادلعيار الكبلسيكي الذي يعرؼ
ُب اآلراء من منطق ومن اتزاف عقلي، وىو ادلركز الذي تنجذب إليو كل 
احملاوالت العقلية؛ وقد يفرط بعض الناس فبل يصل إليو، وقد يفرط آخروف 
فيتجاوزونو؛ وىو وحده الذي يرضي كل احلاجات العقلية ُب مقاييسها 

وليس علينا إال  العادية. فستكوف الثمرة اليت صلتنيها أواًل شبرة سيكلوجية.
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أف نتصفح فصبًل واحدًا من فصوؿ التاريخ الطبيعي للعقل لنجد أف اإللو 
قد يعرؼ ىناؾ أبنو ادلوضوع احلقيقي لبلعتقاد العقلي. وأما كونو بعد ىذا 
حقيقة صادقة خارجية فهذا شيء آخر. فإذا كاف موجودًا فمنو يتبُت أف 

ا وجود االنسجاـ أو عدـ طبائع عقولنا منسجمة مع طبيعة احلقيقة. وأم
وجوده فمسألة فردية تدخل ضمن دائرة العقيدة الشخصية؛ لذلك سوؼ 
ال أتعرض ذلا ىنا، فلست أريد أف أذباوز وجهة نظر التاريخ الطبيعي، 
ولكٍت أحب أف أذكركم أبف لكل امرئ أف يشك ُب االنسجاـ بُت طبيعتو 

و سواء أفعل ىذا أـ ذاؾ، وقواه وبُت احلقيقة الصادقة أو أف يؤمن بو، وأبن
 فإنو ال ؼلاطر إال بنفسو وال يتصرؼ إال ربت مسئوليتو.

سأحدد قريبًا ادلعٌت الذي أقصده ابإللو وابلقوؿ ابإللو، وأشرح 
النظرايت اليت أشرت إليها آنفًا عندما ربدثت عن أف ادلرء قد يتجاوز 

 واحدة وقد ال يرقى إٔب أخرى.

ر معٌت ما امسيتو نظرية األعماؿ ولكن دعوان نقف قليبًل لنتدب
العكسية للعقل، لنتأكد من أننا قد أدركناىا على كنهها وحقيقتها قبل أف 
ننتقل إٔب نتائجها اليت أريد التحدث عنها بوجو خاص. فلست متأكدًا من 
أف مرماىا قد فهم سبامًا حىت هبؤالء الذين أذاعوىا وربمسوا ذلا. فلست 

يقوؿ هبا من علماء النفس يدرؾ أهنا تؤدي بو  متأكداً، مثبًل، من أف من
حتمًا إٔب القوؿ أبف العقل ُب جوىره آؿ غائية وميكانيكية. يعٍت أف القوة 

ال تؤدي وظيفتها إال من  -الدائرة الوسطى منو  -اإلدراكية والنظرية للعقل
أجل غاايت وأغراض ال توجد ُب عآب اآلاثر احلسية، اليت تصل إلينا عن 



 014 

واس، وأف الذي يوجدىا ىو وجداانتنا وشخصياتنا العملية طريق احل
. فهي ربوؿ عآب اآلاثر احلسية إٔب عآب آخر سلالف لو كل ادلخالفة، (1)معاً 

إٔب عآب اإلدراؾ العقلي؛ وال توجد عملية التحويل ىذه إال لتخدـ انحية 
 واحدة، وىي طبيعتنا االختيارية. فإذا أزلت تلك الطبيعة االختيارية

واألغراض الذاتية اخلاصة واالختيار اخلاص، وحب آاثر معينة دوف أخرى، 
وحب أشكاؿ أو أنظمة خاصة، ٓب يبق ىناؾ ُب النفس من البواعث ما 

 يدعو إٔب تنسيق التجارب األولية وتنظيمها.

ولكن ال زليص لنا من ىذا التنظيم وذاؾ التنسيق، ألف لنا تلك 
كمة. وإنو دلن البُت أف جزئيات ىذا العآب الطبيعة االختيارية الدقيقة احمل

أتٌب لكل واحد منا ُب نظاـ مضطرب، وغريب ابلنسبة دليولو الفردية 
وأغراضو الشخصية، فبل يكاد يدرؾ كنهو أو يعلم ما ىو؛ وعليو بعد ذلك 
أف يهدـ ذلك النظاـ ىدماً، وابستخبلص ما يعنيو منو، وربط ما يستخلص 

اهبة لو، ؽلكنو أف يكوف سلسلة من النتائج أو من أبشياء أخرى يعتربىا مش
ادليوؿ، وؽلكنو أف يتنبأ بوقوع بعض ادلمكنات ادلستقبلة ويستعد دلواجهتها، 
وؽلكنو أخَتًا أف يتمتع ابلبساطة واالنسجاـ بدؿ االضطراب  والتشويش. 
أفبل تكوف رلموعة ذباربكم الواقعية، إذا ما أخذت اآلف وضم بعضها إٔب 

 ربيز، صورة عليا من التشويش واالضطراب؟ بعض ببل

                                                 
 Jaurnal of Speculativeللعقل ُب  Spencerاقرأ بعض ادلبلحظات على تعريف  (1)

Philosophy  2لشهر يناير=<=. 
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فبلحظوا حدة صوٌب، والنور والظبلـ داخل الغرفة وخارجها، وصرير 
الرايح، ودقات الساعة، واإلحساسات العضوية ادلختلفة اليت قد ربسوف 
هبا اآلف، فهل ؽلكنكم أف تكونوا من ىذه اجلزئيات كبل؟ أفليس من أمارة 

الرغم من إحاطة كثَت من األشياء بكم، ال السبلمة العقلية أنكم، على 
ربسوف منها إال ابلنذر القليل، وكأف صبهورىا ال يوجد ابلنسبة لكم وأف 
بعضًا منها مثل األصوات اليت أصوهتا قد يستدعي من سلزوف أدمغتكم 
شيئًا ال ؽلت إٔب تلك الظواىر احلسية بسبب، ولكنو مناسب ألف يضم 

ا نسميو التتابع العقلي ادلنطقي )تداعي ادلعاين إليها وغلمع معها ُب وحدة دب
 وربط ادلعلومات(؟

وإنو دلن البديهي أف يقاؿ أنو ليس لنا من القوى ما ندرؾ بو النظاـ 
اخلارجي كما تقدمو لنا احلواس. فالعآب اخلارجي كما ضلس بو اآلف موضوعيًا 

كر ُب كل ىو رلموعة ما فيو اآلف من كائنات وحاداثت. ولسنا نقدر أف نف
ىذه اجملموعة. فهل ؽلكننا أف ندرؾ، مثبًل، التقاء أجزاء الوجود بعضها 
ببعض عند نقطة معينة من الزمن؟ فبينما أان أتكلم اآلف يزف ذابب، ويصيد 
طائر حبري مسكة عند مصب هنر األمازوف، وتسقط شجرة ُب رلاىل 

ويولد توأماف أدروتداؾ، ويعطس رجل ُب أدلانيا، وؽلوت حصاف ُب اتراتري، 
ُب فرنسا، فما معٌت كل ىذا؟ ىل يؤدي تقارف ىذه األشياء الزمٍت بعضها 
مع بعض ومع مبليُت من أشياء أخرى منفصلة عنها إٔب ربط منطقي بينها 
لتكوف وحدة تسمى عادلًا؟ ذلك اقًتاف مصادُب فحسب، وىو النظاـ 

 أف نتخلص منو الواقعي للعآب. إنو نظاـ ال نقدر أف نفعل ضلوه شيئًا إال
سريعاً. وكما قلت، ضلن ظلزقو إراًب: فنمزقو إٔب تواريخ، وظلزقو إٔب فنوف 
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؛ وعندئذ نشعر ابذلدوء والطمأنينة. وظلزقو إٔب آالؼ من النظم  وعلـو
 ونتجاوب مع كل واحد منها متجاىلُت األخرى كأهنا ال وجود ذلا.

واس، ونذىب ونكتشف بُت جزئياتو ادلتعددة عبلقات ٓب تدركها احل
أبعد من ىذا فنعترب قليبًل منها ماىية جوىرية ٍب نتجاىل الباقي. نعم ىي 
عبلقات جوىرية وأساسية ولكنها كذلك لغرضنا ضلن؛ والعبلقات األخرى 
حقيقة واقعية مثلها؛ وغرضنا ىو أف نفهم ادلستقبل ونعرفو. أو ليس رلرد 

؟ إهنا غاايت ما نسميو الفهم واإلدراؾ وتعرؼ ادلستقبل غاايت ذاتية صرفة
ادلعجزة اليت ٓب توضحها فلسفة بعد، ىي أف  -علماً؛ ومعجزة ادلعجزات

ذلك النظاـ احملسوس يسمح لنفسو أف يعدؿ وينظم اثنية. إنو يقبل أف 
 يشكل بكثَت من أغراضنا العلمية والوجدانية والعملية.

اثنية ال ييأس كل من الرجل العملي والعلمي عندما ؼلفق، بل ػلاوؿ 
قائبًل: ال بد أف زبضع احملسات ٕب وأف تتحوؿ إٔب ما أبغيو من أشكاؿ 

. فهما يفًتضاف انسجامًا بُت اإلرادة وطبائع األشياء، وال يفعل (1)ونظم
 البلىوت أكثر من ذلك.

                                                 
"إف أي مقدار من اإلخفاؽ ُب زلاولة إخضاع عآب التجارب احلسية إٔب قانوف كامل من اإلدراؾ (1)

الذىٍت، وُب زلاولة إرجاع كل احلوادث واعتبارىا حاالت لقانوف منطقي مطرد لعاجز كل العجز عن 
كثَت   أف يزيل اعتقادان ُب صحة مبادئنا. فنحن نؤمن كل اإلؽلاف أبف األشياء حىت ما يبدو منها

التعقيد واالضطراب ال بد أف يصاغ يومًا ما ُب قاعدة جلية واضحة. ضلن نبدأ دائمًا ابجلديد؛ وألننا 
نؤمن أبف الطبيعة ال ؽلكن أف ربرمنا دائمًا من شبرات جهودان، فإان نعزو إخفاقنا إٔب أننا ٓب نتبع 

اد أنو ليس لنا من حق ُب الصراط السوي ُب البحث عن مطلوبنا. ولقد نشأ ىذا اإلصرار عن اعتق
زعم أنو ليس ُب اإلمكاف أف نكمل نفوسنا وننجز أعمالنا. وبعبارة أخرى، إف الذي يدعم شجاعة 



 015 

، فإف  وعلى الرغم من إخفاؽ علـو الكبلـ ُب زلاوالهتا حىت اليـو
كيب ادلخي ٓب يكن أمامها إال أف نظرية األعماؿ العكسية ادلتعلقة ابلًت 

تعًتؼ أبف احملاولة نفسها، ولو إلغلاد الشكل والصورة، كانت ىي القانوف 
 .(2)الضروري للعقل

أما فيما يتعلق ابلسؤاؿ الذي سألتو آنفاً: أي موجود يكوف اإللو إذا 
وجد؟ فقد دلت كلمة هللا على كثَت من األشياء ُب اتريخ الفكر اإلنساين، 

ىرة إٔب ادلشًتى إٔب الفكرة اليت يقوؿ هبا ىيجل. ولقد أصبحت من الز 
قوانُت الطبيعة ادلادية ُب ىذه األايـ، أايـ الفلسفة الوضعية، موضوعات 

 مستحقة للتمجيد الذي ال ينبغي إال هلل.

وبذلك اعتربت ادلوضوعات الوحيدة اليت غلب أف ضلًتمها 
نا حوؿ اإللو قيمة فبل بد أف . ومن الطبيعي أنو إذا كاف لبحوث(1)ونقدسها

نقصد شيئًا أكثر تعينًا وربديدًا من ذلك؛ فبل يصح لنا أف نسمي كل 
موضوع طللص لو وضلًتمو إذلاً، ألنو صادؼ أف استدعاء إخبلصنا عمل من 

                                                                                                         

 ; Sigwartالباحثُت ويقوى منها ىو ما ُب مثلهم وأفكارىم اخللقية من قوة اإلغلاب واإللزاـ" )

Logik, bd. Ii., p, 23ُب اجلوىر عن الروح  ( ذلك وصف حق للروح العلمية. فهل زبتلف
الدينية؟ وىل ألحد أف يتنبأ ويقوؿ إف مظهرًا خاصًا من مظاىر العقيدة سوؼ يصادفو النجاح وإف 

 مظهراً آخر ال بد أف يكوف نصيبو اإلخفاؽ؟
 ".S.H. Hodgsonفيما يتعلق بتحوير النظاـ احلسي إٔب عقلي زلض اقرأ "فلسفة التفكَت (2)
( أف األثَت العاـ ىو اإللو الذي ؽلكن أف يوفق der Monismus) ُب Haeckelيقًتح )ىيكل( (1)

 بُت العلم وبُت عقائد رجاؿ الدين.
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أعماؿ اإللو، فبل بد أف يتصف اإللو جبانب ىذا ببعض الصفات الذاتية 
 اإلغلابية والسلبية.

كثَت من صفات هللا ودبقدارىا وبعبلقة بعضها أما فيما يتعلق ب
ببعض، فقد تعددت فيو اآلراء وكثر حولو اجلدؿ. ولكن طبيعة حبثنا تسمح 
لنا أف نعترب كل ذلك غَت ضروري اآلف، وذلك ألف كل واحدة من 
الكيفيات اليت يظهر هبا نفسو لعباده، ومن مدى عنايتو وقدرتو وعبلقتهما 

، ومن نسبة رضبتو لعدلو ومدى مسئوليتو عن دبا لنا من حرية واختيار
الشر، ومن عبلقتو ادليتافيزيقية بعآب احلوادث: أىي عليا، أو جوىرية، أو 

ألف كل واحد من ادلذكورات، ليس إال من ادلوضوعات ادلذىبية  -مثالية
اليت ترجع إٔب التفاصيل فبل تعنينا اآلف. فكل من ؽلاري فيها ويتحدث 

لصفات اجلوىرية لئللو؛ وذلك ادلوضوع بعينو، وتلكم عنها يفًتض وجود ا
 الصفات اجلوىرية ىي ادلوضوعات اليت نريد التحدث عنها.

فما ىي تلك اخلصائص اجلوىرية؟ ال بد أف يتصور اإللو، أوالً، 
أعظم قوة ُب العآب، وال بد أف يتصور، اثنيًا، شخصية عادلة مدركة. وليس 

دة ُب ذاهتا ربديدًا أكثر من التحديد ببلـز أف تكوف تلك الشخصية زلد
ادلتضمن ُب سبسكنا أبي موضوع من ادلوضوعات العزيزة لدينا واحملببة 
لنفوسنا، وادلتضمن ُب تعرفنا دليولنا ضلو ادلوضوعات اليت نعتربىا حقًا ُب 
نفسها وخَتًا بطبيعتها. وإذا ما صح لنا أف ننظر إليو كشيء خارجي، فإف 

موضوعًا خارجياً، مغايراً  -شخصية أخرى ككل   -اإللو يعترب 
لشخصياتنا، ويعرض لنا وجوده اخلارجي فنحس بو وندركو. فيمكن أف 
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نعرؼ اإللو، إذف، تعريفًا ال أظن أف أحدًا ؽلاري فيو، أبنو قوة عادلة مدركة 
مغايرة لقواان، وال تتوجو ضلو ما ىو خَت فحسب، بل اخلَت مأخوذ ُب 

نت ىناؾ زلاوالت شىت أريد هبا إخفاء ادلعآب مفهومها أيضاً. ولقد كا
األخرى لتلك الشخصية العليا عن إدراؾ النوع اإلنساين، وكاف ىناؾ أيضًا  
كثَت من التأويبلت والشروح تبُت كيفية معرفتو لنا واستماعو لندائنا 
ودعائنا. وتدؿ بعض تلك احملاوالت على وثنية وجهل؛ ولكن يعترب بعض 

ولة عقلية قاـ هبا العقل اإلنساين ليظل حيًا ُب تلك آخر منها أعظم زلا
احلافة احلادة من الوجود حيث ال يعيش فكر أو حديث. ولكن اجلوىر، 
على الرغم من كل ىذه االختبلفات، واحد ال يتغَت. ومهما يكن من 
مفارقة أو من توافق بُت شخصياتنا وشخصية اإللو فإهنما يتفقاف ُب ىذا: 

 قصداً فيما يفعل، وأف كبًل منهما يسمع نداء اآلخر.وىو أف لكل منهما 

ومن ىنا ؽلكننا أف نرى ُب احلاؿ نتيجة وانحية من االرتباط بنظرية 
األعماؿ العكسية للعقل. فبل بد لكل عقل ركب ىذا الًتكيب الثبلثي من 
أف يتأثر ابدلوضوعات اخلارجية اليت تواجهو وال بد لو أف ػلدد ادلوضوع 

رر نوع الفعل اإلغلايب الذي يستدعيو حضوره اثنياً، وأخَتاً، أواًل، ٍب يق
 ينبغي لو أف يتصرؼ حسب ما قرر.

فتتوقف مرحلة الفعل على مرحلة التعريف، وتتوقف ىااتف ادلرحلتاف 
على طبيعة ادلوضوع اخلارجي، فإذا كانت ادلوضوعات ادلؤثرة موضوعات 

وغالبًا ما يكوف غريزاًي. أرى  جزئية ومعروفة، فإف ذباوبنا معها يكوف زلدداً،
األريكة فأتكئ عليها؛ وأرى ىدوءًا ُب وجوىكم فأستمر ُب احلديث. 
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ولكن ادلوضوعات ال تبقى جزئية وزلسوسة، بل تصهر نفسها إٔب مهااي 
عامة وربوؿ من نفسها إٔب كل ىو العآب؛ فيصبح ادلوضوع الذي يواجهنا، 

عآب كلو وماىيتو وجوىره. فما ىو ويطرؽ ابب عقولنا ليؤذف لو ابلدخوؿ، ال
 وكيف أواجهو؟

وىنا يفيض طوفاف من العقائد والنظم؛ فتوجد فلسفة وإنكار 
للفلسفة، وتدين وإحلاد، وشك وتصوؼ، وكيفيات انفعالية اثبتة وأىواء 
عملية، أيٌب كل ىذا فيدفع بعضو بعضاً؛ وذلك ألنو كلو من التجارب 

السؤاؿ البالغ مداه ُب األعلية.  الفطَتة اليت أجريت لتجيب عن ذلك
وترمي تلك العقائد والكيفيات والنظم إٔب غاية واحدة، وىي ادلرحلة 

مرحلة العمل. ألنو ليس من بينها ما يكوف ادلرحلة األخَتة، فهي  -الثالثة
اجلزء الوسط من ادلنحٌت العقلي وليست هنايتو. وإذا ما انتهى آخر نبض 

العقلية كاملة. ألنو ليس إال أمارة على اللحظة نظري فإنو ال يًتؾ العملية 
 العملية اليت ال ذبد الدائرة العقلية راحتها إال فيها.

وضلن طلدع أنفسنا بسهولة حوؿ تلك ادلرحلة الوسطى، فنظنها أحياانً 
بسبب التشعبات الضخمة  -ادلرحلة األخَتة، ونعجز أحيااًن عن أف ندرؾ 

أنو ال ؽلكن أف يكوف  -ؤلىا وُب تركيبها ُب طوؿ اذلواجس واخلواطر اليت سب
ذلا إال وظيفة واحدة، وىي اليت أشران إليها آنفًا من ربديد االذباه  الذي 

 غلب أف أنخذه ُب حركاتنا التنفيذية.

فإذا ٓب أقل غَت "كل شيء متاع الغرور" فإين أكوف بذلك زلدداً 
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ال تقل شأاًن عن لطبيعة األشياء ربديدًا ػلمل معو نتائج عملية يقينية 
النتائج اليت تؤخذ من مؤلف ضخم حوؿ العآب. نعم قد يربز ادلؤلف نتائجو 
ُب تفصيل ودقة أكثر من القوؿ، ولكن ادلهم ُب كل منهما أنو يدؿ على 
ىذه النتائج. وال يفعل التعريف ادلطوؿ أكثر من الداللة على النتائج، وال 

د يكوف من الصواب أف يدؿ التعريف ادلختصر على أقل من ذلك. وق
يقاؿ، إذا كاف ىناؾ تعريفاف للحقيقة، وكاان يؤدايف إٔب نتائج واحدة فإهنما 

 يكوانف تعريفاً واحداً عرب عنو بتعبَتين.

وإنو دلن سوء الطالع أف وقيت من الضيق حبيث ال يسمح ٕب أف 
أستمر طويبًل ألعطي ىذه النقطة ما تستحق من حبث وعناية؛ فسأفًتض 

سلموف هبا من غَت حاجة إٔب جدؿ طويل، وأنتقل إٔب ادلرحلة التالية أنكم ت
من موضوعات حديثي. وىنا أيضًا اسألكم أف تعَتوين كثَتًا من االنتباه، 
ألنٍت سأمر على ادلوضوع أبسرع شلا ينبغي لو وأقوؿ: كل ما يرضي العقل 

واابً بقطع النظر عن كونو خطأ ُب نفسو أو ص -إرضاء كامبًل من نظرايت 
ال بد أف ؼلضع للشروط اليت يفرضها العقل؛ فبل بد أف يدع العقل،  –

على األقل، حاكمًا يقرر ما إذا كاف العآب أىبًل ألف يعترب عادلًا منطقياً 
معقواًل أـ غَت منطقي. فليس كل ما يبدو موجودًا وواقعيًا يكوف ُب الواقع 

قع منطقيًا فإنو يسبب للعقل ونفس األمر معقواًل ومنطقيًا؛ فإذا ٓب يبد الوا
متاعب مستمرة، ويظل العقل ىكذا ُب تعب حىت يتمكن من إدخالو ربت 
قاعدة، أو من أتويلو وشرحو على وجو مقبوؿ. وإف حبث ادلعايَت ادلنطقية 
وربديد سلطاف العقل وأوامره من ىذه الناحية لبحث على غاية من 



 002 

 (1)دث عنو ابلتفصيلاألعلية، وإف كنت لست بقادر اآلف على أف أرب
ولكنكم تسلموف ٕب ىذا ادلقدار، وىو أف لكل دائرة من دوائر العقل 
الثبلث رأاًي ُب ادلوضوع، وأنو ال ؽلكن أف تسود نظرية ما ما دامت تنقض 

 الكيفيات اجلوىرية لفاعليتها، وما دامت ال تدع ذلا رلااًل للعمل. 

دائرة واحدة فبأي حق، إذف، يصح لكل فلسفة أتخذ موادىا من 
من دوائر العقل اإلنساين أف تدٌن أكثر من أف تكوف عقيدة حلزب من 
األحزاب أو رأاًي لطائفة من الطوائف؟ فهي إما أف تكوف قد أسقطت ما 
نسميو ابحلقائق الطبيعية وأتثَتىا ُب النفس، وإما أف تكوف قد تركت 

وكثَت من عمليات  الدائرة ادلعرفة من طبائعنا النظرية مع كثَت من التناقض،
التحويل اليت ٓب تتم، أو تكوف قد تركت إحدى قواان الرئيسية الفعالة أو 
ادلنفعلة من غَت موضوع تتجاوب معو أو ربيا من أجلو. وكل عيب من ىذه 
العيوب مانع ذلا من أف ربظى بنجاح كامل. فبل بد أف يكتشف أحد الناس 

 سفة أخرى بدذلا.النقص فيها يوماً ما، فيهملها، ويبحث عن فل

وال أراين ُب حاجة ألف أذكر لرجاؿ البلىوت أمثلة موضحة دلا أريد. 
وإنكم أنتم، أيها ادلناصروف دلذىب التوحيد ُب إصللًتا اجلديدة، لقادروف 
على أف تقدموا لنا أمثلة كافية ربت العنواف الثالث أو الدائرة العملية، 

ترؾ دين آابئكم من  أمثلة مستقاة من البواعث اليت ضبلتكم على
األرثوذوكسية الكلوينية. وإف اإللو الذي ال يقدـ لنا إال قليبًل ليكوف 
موضوعاً حلبنا، وإف القضاء والقدر اللذين أيخذاف من كل زلاوالتنا ما فيها 

                                                 
 راجع "ادليل العقلي ضلو التفكَت ادلنطقي" من ىذا الكتاب. (1)
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من ضباس وما ذلا من نتائج، لغَت مقبولة عقبًل، ألهنا تقوؿ ألحب قواان 
 و أو تعيشُت من أجلو.إلينا: ليس لك موضوع تتجاوبُت مع

مذاىب طاؿ أمد بقائها أكثر  وكما أف ىناؾ من بُت مذاىب التألية
من مذاىب أخرى، دلا امتازت بو من انسجاـ مع النواحي ادلنطقية 
والعملية، فإف مذىب التأليو نفسو ال بد أف يطوؿ أمد بقائو عن العقائد 
الدنيا ذلذا السبب عينو. وأما ادلذىب ادلادي ومذىب الشك فبل ؽلكن أف 

ألهنما ػلبلف ادلشكلة حبًل ال تقبلو ػلوزا قبواًل عاماً، ولو كاان على حق، 
الدائرة العملية من طبائعنا وال تسًتيح إليو طبائعنا اإلرادية وقواان الفعالة؛ 
وىي اليت تقف دائمًا منتظرة بفارغ الصرب الكلمة اليت زبربىا عن الكيفية 
اليت تؤدي هبا وظائفها على وجو ؼلدـ اجملموع، وتنادي قائلة: "ماذا أفعل؟" 

البل أدرية قائلة: "ال أدري"، ويقوؿ ادلذىب ادلادي "ذباويب مع  فتجيب
الذرات ومع اصطداـ بعضها ببعض". اي لو من فشل وخيبة! إهنا إجابة 
تؤدي إٔب فقداف العملية العقلية حرارهتا، وبذا يعجز اجلزء الوسط منها عن 
أف يشعل الطرؼ، وتنحل الدائرة قبل وصوذلا إٔب اذلدؼ، وتًتؾ القوى 
الفعالة وحدىا من غَت موضوع مناسب ذلا تفرغ فيو قواىا؛ وتكوف النتيجة 
إما ىزاال ومرضا وموات، وإما أف تبقى اآللة العقلية كلها ُب شبو نوع من 
احلمى، بسبب التشنجات ادلقهورة واإلاثرات ادلكبوتة، حىت أيٌب حل 

 مناسب فيوجد منفذاً عادايً لتلك التيارات النفسية ادلكبوتة.

وإف مذىب التأليو أقرب احللوؿ إٔب العقل وإٔب الناحية العملية، 
فليس ىناؾ من طبائعنا وقواان الفعالة ما ال يتأثر بو أو ؼلضع لو، وليس 
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ىناؾ من انفعاؿ ال يثار طبيعيًا حبسب أصلو عنو. ألنو يغَت ذلك الفراغ 
وحياً  ادلميت الذي يشار إليو بضمَت الغائب غَت العاقل، فيصبح سلاطباً 

وعاقبًل ؽلكن أف يتعامل معو اإلنساف. ولست اآلف ُب حاجة ألف أضيع 
معكم وقتًا طويبًل ُب زلاولة الربىنة على كماؿ انسجامو مع ادلطالب اليت 

 تفرضها الدائرة الثالثة للعقل على الدائرة الثانية منو.

فبلبد لطبائعنا اإلرادية أف تلـز الدوائر األخرى للعقل أف تعمل 
نتج نتائج تقوؿ بوجود هللا. وكل نتائج عدا ىذه ال ؽلكن أف يكوف ذلا لت

البقاء والدواـ، بل ال بد أف تكوف شيئًا مؤقتاً. وال بد أف يبقى توازف ما 
دوف مذىب التألية من نظرايت متأرجحًا ومضطراًب، ألف الدائرة الثالثة 

ما سنحت ذلا  للعقل زبتفي حينئذ ُب الكمُت متأىبة ألف تثبت حقها؛ فإذا
الفرصة وبدا ادلربر قفزت من مكمنها وضربت ضربتها وحولت الدائرتُت 

 األخريُت للشكل الذي يوجد فيو ىدوؤىا واستقرارىا.

وإف السؤاؿ الذي قد يسأؿ اآلف، ىل ؽلكن أف تؤدي الدائراتف 
 األؤب والثانية للعقل دائماً إٔب نتائج تقوؿ بوجود هللا؟

عن ىذا السؤاؿ ىو التاريخ ادلستقبل  إف العمدة ُب اإلجابة
، ألنٍت أحببت أف ال  للفلسفة، ولست أريد أف أطرؽ ىذا ادلوضوع اليـو
أحيد عن وجهة نظر التاريخ الطبيعي، ولكن ىنا نقطة واحدة مقطوع هبا، 
وىي أف القوة النظرية تعيش دائمًا بُت انرين غلعبلهنا تعدؿ دائمًا من 

ف تبقى حلظة واحدة ُب ىدوء. فإذا ما سقطت قواعدىا، وال يسمحاف ذلا أ
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إٔب نوع من التأليو بدائي ووثٍت وقصَت النظر جاءت الدائرة األؤب للعقل 
دبا معها من حقائق حسية وأزالت منها راحتها اليقينية؛ وإذا ما استسلمت  

لنوع من التوازف مع احلقائق احلسية ادلعتربة ُب مظهرىا اخلارجي  كسبل
اجملرد. ظهرت الدائرة العملية للعقل حاملة معها مطالبها، فتجعل ذلك 
الكنف مهادًا من شوؾ. وىي تسَت على ىذا النحو من جيل إٔب جيل؛ 
فأحيااًن توجد حركة تلق من اخلارج، وأحيااًن توجد حركة بسط ونشر من 

ل؛ وال تفرغ الدائرة الثانية من العمل ادلضٍت، وال تعفى، مع ذلك، الداخ
من أف أتخذ القسط الوافر من الًتتيب والتنظيم. فهناؾ اليـو رلموعة من 
حقائق جديدة، وىناؾ غدًا أزىار لبواعث جديدة؛ وعلى القوة النظرية 

، دائمًا أف تقـو بعمليات التحويل؛ وىي ذلذا تكاد تتقطع جهدًا ومشقة
 وخاصة ألف احلياة مستمرة النمو مع تركيب ُب دقة واتساع. 

فانظر كيف قطعت نظرية النشوء واالرتقاء أوصاؿ خرؽ ادلومياء اليت 
أتزر هبا كل من األكادؽلية والفلسفة اإلذلية الرمسية ُب فرنسا، وكيف يعمل 

 ادلدرسة اليت -الشباب ادلفكر ىناؾ! وانظر كيف اهنارت ادلدرسة اجلافة 
اليت ربكمت فينا ابألمس ربت قيادة كل من  -تقوؿ ابرتباط التصورات 

)مل( و)بُت( و)سبنسر(، أماـ مدرسة أخرى أكثر منها مثالية، نشأت عن 
حاجات وجدانية أكثر إحلاحًا شلا نشأت عنو األؤب، مع أهنا صبعت نفس 

ًا! احلقائق اليت صبعتها األؤب، ولكن ُب رلموعة أكثر انسجامًا وتناسق
وليس كل ىذا إال رسوا ُب مرفأ عاـ لذلك العآب ادلطلق ادلتصف بكل من 
الغٌت الذاٌب وادلوضوعي، والذي يلبس ثوب اإلذلية، بقطع النظر عما قد 

 يكوف لو من أوصاؼ أخرى.
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دعوين ىنا أقوؿ كلمة ردًا على مبلحظة تردد كثَتًا من اجلانب الذي 
ن الدانءة واإلٍب بل أحط مراتب ال يؤمن ابإللو، إهنم يقولوف: إنو م

السقوط اخللقي أف تسمح للدائرة الثالثة من العقل أف تفرض مطالبها 
ورغباهتا، وأف يكوف ذلا رأي فيما ىو حق أو ابطل؛ بل ينبغي أف يقف 
العقل موقفًا سلبيًا، وأف يبقى صحيفة بيضاء حىت أتٌب احلقائق اخلارجية 

لقلم القوس على الصحيفة. ولكن فتسجل عليها تعاريفها، كما يسجل ا
ذلك القوؿ وأمثالو ىو عندي أفقر األقواؿ وأحقرىا، وخاصة إذا ما صدر 
عن أشخاص يدعوف أهنم من علماء النفس. إذ كيف يصح ذلم أف يتحدثوا 
عن العقل كأنو ؽلكن أف يكوف صحيفة بيضاء، من غَت أف يتناقض ذلك 

ف يتحدثوا عن اإلدراؾ الوصف مع ماىيتو وجوىره؟ وكيف تسٌت ذلم أ
الذىٍت كأنو ؽلكن أف يوجد لغَت غرض غائي، أو ليبُت لنا شيئًا آخر غَت 
االنتقاؿ من احلاالت احلسية لؤلشياء كما ضلس هبا إٔب حاالت أخرى ذلا 
نريدىا ونرغب فيها، ويتحدثوا عن العلم كأنو ؽلكن أف يكوف غَت غرض 

يت يقدسوهنا ويعتربوهنا الشيء من أغراض الرغبة وعن العلـو الطبيعية، ال
العقلي الوحيد الذي ٓب يلوث، كأهنا ؽلكن أف تكوف شيئًا آخر غَت ربوير 
لنظاـ العآب احلسي وربويلو إٔب نظاـ آخر يناسب العقل ويسره، كما تفعل 

 النظرايت ادلؤىلة سواء بسواء؟ 

ليست العلـو الطبيعية إال فصبًل واحدًا من أدوار الشعوذة العظمى 
اليت تلعبها نواان اإلدراكية مع نظاـ الوجود، كما سبثلو لنا احلواس. فهي 
ربوؿ ذلك ادلستوى ادليت واالستمرار ادلمل ُب عآب احلس إٔب عآب آخر 
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فيو كثَت من ادلفارقات احلادة والطبقات اليت ؼلضع بعضها لبعض. والغرض 
 (1)من ذلك التحويل ىو إرضاء رغباتنا وميولنا الذاتية.

نو دلن ادلشاىد أف العآب احلسي ٓب يوجد إال من أجل ما فيو من إ
عمل وحركة. وأف فرصتنا الوحيدة للوصوؿ إليو ىي العمل فيو؛ إذ ال نقدر 
على أف ندرؾ ومضة منو ُب حالتو العذرية اليت ال نكاد نتصورىا. وليس 

ق طلبك من قوى اإلنساف الذاتية أف تظل ُب حالة سلبية حىت أتٌب احلقائ
من خارج وتعرب عن نفسها إال كطلبك من قدـو احلفار أف يبقى ُب حالة 
سلبية حىت يتم ضلت التمثاؿ من احلجر. فبل بد لنا من العمل، وليس لنا 

 اخليار إال ُب نوع النتائج أو ُب مقدارىا.

وليس ىناؾ من واجب ُب ىذه الناحية إال استخراج أغٌت ما تسمح 
جد الغٌت طبعًا ُب جهد الدوائر العقلية كلها بع ادلقدمات من نتائج. ويو 

وُب طاقتها. فبل غلوز أف تًتؾ مسألة حسية من مسائل الدائرة األؤب 
وحدىا ُب العراء، وال أف تًتؾ قوة من قوى الدائرة الثالثة مشلولة ومعطلة؛ 
وال بد أف تبٍت الدائرة الثانية بينهما جسرًا متينًا ال يعروه عطب. ولقد كاف 

لطبيعي أف يثَت إعلاؿ رجاؿ البلىوت الدائرة األؤب سخطًا وغضباً؛ من ا
ولكنو ليس من الطبيعي أف يسبب ىذا الغضب إنكارًا كليًا للدائرة الثالثة. 

                                                 
"وقت أف نعلم أف أفكاران، كما يبحثها ادلنطق، تعتمد على إرادتنا أف نفكر، فإنو ال بد لنا من  (1)

قية اإلرادة حىت ُب الناحية النظرية؛ وليس آخر الفروض، الذي غلب أف يصاحب كل أف نسلم أبسب
"أين أفكر" فحسب، ولكن "أان أريد" أيضًا ال بد أف  Kantإدراكاٌب احلسية، ىو ما قاؿ كانت 

 (.Sigwart: Logik, ii. 25تتحكم ُب كل أفكاري. )
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وال يزاؿ بعض رجاؿ ادلذىب الوضعي ينادوف اليـو قائلُت: ىنالك إلو 
 -واحد مقدس، يقف ُب جبللو وعظمتو بُت أنقاض كل إلو غَته وكل وثن

وليس لو إال أمر واحد وقوؿ واحد، وىو أف عليكم  -وىو احلقيقة العلمية
أف تؤمنوا ابهلل، ألف اإلؽلاف ابآلذلة إرضاء للميوؿ الذاتية، وإرضاء ىذه 
يؤدي إٔب اذلبلؾ العقلي. ويظن أرابب الضمائر ىؤالء أهنم استقلوا 

بًل وأبدايً. أبنفسهم وحرروا عقوذلم من ربكم ميوذلم الفردية ربريرًا كام
 ولكنهم ُب ذلك سلدعوف.

إهنم ٓب يفعلوا شيئًا إال أهنم قد اختاروا من بُت ميوذلم ادلتعددة ادليوؿ 
اليت تنتج أخبس النتائج وأحطها قدرًا بل أكثرىا إقحااًل، وأعٍت بذلك رلرد 

 .(2)عآب ذري، وضحوا بكل ما عدا ذلك من ادليوؿ

اف عن احليواف، ىي تلك الثروة إف الصفة اجلوىرية، اليت سبيز اإلنس
الطائلة من ادليوؿ الشخصية؛ فلم ينشأ تفوؽ اإلنساف إال عن الكمية 
والكيفية الغريبة وغَت الضرورية من رغباتو وحاجاتو ادلادية واألخبلقية 
والوجدانية والعقلية. فلو ٓب تكن حياتو عبارة عن حبث وراء الكماليات، دلا 

ن احلصوؿ على الضرورايت. ومن ىذا يستنتج سبكن سبكنا ال يغالب فيو م
أف حاجاتو شلا يوثق هبا ويطمئن إليها؛ وعلى الرغم من أف حاجاتو قد تبدو 

                                                 
وكما كاف يقوؿ أسبلفنا، "دع العدؿ يتم ولو أفٌت العآب" فإف ىؤالء الذين اليؤمنوف ابلعدؿ  (2)

ادلطلق أو أبي نوع آخر من أنواع اخلَت ادلطلق، البد أف يقولوا، على غرار ىؤالء، دع العآب يفٌت 
بتطهَت العآب  ليحيا العلم. فهل ذبدوف وثنًا صنع ُب كهف أصبل من ىذا الوثن؟ وإذا أردان أف نقـو

من اخلرافات فلندع ذلك الوثن من الوجوب الصاـر ضلو العلم يذىب مع بقية الواجبات، وسيجد 
 الناس فرصة طيبة يفهم فيها بعضهم بعضاً.
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بعيدة اإلشباع فإف القلق الذي تسببو ىو خَت قائد لو ُب احلياة، كثَتًا ما 
يقوده إٔب نتائج أبعد من أف يراىا اآلف. فإذا ىذبت من إفراطو وذباوزه 

ت من طيشو وقللت من ميولو، فقد أضعتو وأفقرت منو. وأف احلد، وسكن
الرغبة فيما يسميو ادلنطقيوف "بقانوف التقليل والتقتَت"، الذي ال يعٍت أكثر 
من إدراؾ الكوف أبقل عمل عقلي شلكن، إذا ما اعتربت القانوف الوحيد 

قل الذي ينبغي أف يتبعو العقل، لقيمة أف نعرقل ظلو القوة العاقلة كما تعر 
تقدـ كل من الشعور واإلرادة. وال شك أف النظرية العلمية، اليت تفسر 

 العآب دبجموعة من الذرات، ترضي ىذه الرغبة إرضاء بديعاً.

ولكن إذا ما سبكن الدين العلمي احملض من خنق كل الرغبات 
األخرى وإزالتها من نفوس صباعة من اجلماعات، وسبكن من إقناع أفرادىا 

ادلنطقية تقتضي تطهَت الذىن من كل فكرة ال سبت إٔب  أبف القوانُت
الًتكيب العلمي بصلة، إذا ما سبكن العلم من ذلك، فإف تلك اجلماعة 
ستسقط حتمًا إٔب الرغاـ، وتصبح طعمة جلَتاهنا، الذين ىم كثر منها ثروة 

 عقلية، كما غدت فصيلة احليواانت طعمة لئلنساف.

ين من ىذا السقوط، فإف لست أخشى على النوع األصللوسكسو 
رغباتو األخبلقية والوجدانية والعملية تكوف رلموعة من الكثافة والضخامة 
حبيث يستعصي حصدىا على أي موسى قد أشحذت حىت اليـو من 

Occamأمواس أوكاـ 
. وال يكوف أرابب تلك ادلوسى بيننا أكثر من (1)

                                                 

 (.<289 -2822ىو وليم أوكاـ أحد مشاىَت علماء اصللًتا ُب القرف الرابع عشر )  (1)
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ىو أدىى وأمر، فرقة؛ ولكن عندما أرى أف عددىم أخذ ُب ازدايد، أو ما 
عندما أرى أف قضاايىم السلبية أتخذ من السمعة وبعد الصُت ما أخذتو 
قضاايىم اإلغلابية منهما ُب عقل اجلمهور سلس القياد، فإين أشعر أبف 
العوامل اليت تعمل لتحويل أفكاران وآرائنا إٔب آراء بدائية قد بدأت تصبح 

ًا مضاداً. وعندما اسائل ذات قوة ومكانة، وىي لذلك ربتاج عمبًل إغلابي
نفسي عن خَت األمكنة اليت ؽلكن أف تصد منها غارة الغزو، فإين ال أجد 
خَتًا من اجلواب الذي تقًتحو نظرٌب داخل ىذه احلجرة. إذ اف صباعة 
ادلوحدين ىي أكفأ اجلماعات لذلك العمل الضروري. فمن ذا الذي يقف 

لعقل بقوة وحصافة غَت ىؤالء ظهَتًا ومدافعًا عن حقوؽ الدائرة الثالثة ل
الذين أظهروا من زمن بعيد مقدرة على الكفاح واجلهاد ُب سبيل الدائرة 

 األؤب لو؟ 

فكما أنكم قد قطعتم ُب ادلاضي نياط التقاليد الكنسية الضيقة 
إبصراركم على أنو ال غلوز أف تًتؾ احلقائق احلسية وال النتائج العملية 

ية، ؽلكنكم اليـو أف تظلوا مناصرين لكماؿ خارجة عن االعتبارات الدين
العقل ولتعدد نواحيو. وقد تنجحوف أيضًا ُب إقصاء تلك القاعدة الضيقة، 
اليت وضعتها التقاليد العلمية، وُب إلغاء كل تركيب يزعم أنو ال يعترب تلكم 
األشكاؿ من الوجود، تلكم الروابط من احلقيقة، اليت ال سبيل لنا إٔب 
                                                                                                         

وقع بُت البااب و اإلمرباطور، وكاف يرى أف البااب كاف أحد األشخاص البارزين ُب اخلبلؼ الذي 
الحق لو ُب السلطة الزمنية. ولو مؤلفات ُب الفلسفة وُب ادليتافيزيقي. وكاف يرى أف األجناس 
والفصوؿ وما شاهبها ليست ذلا ما صدقات ذىنية وال خارجية، فهي ألفاظ ذات مفهـو ذىٍت 

 فحسب ولكنها ال تصدؽ على شيء ما.
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لوقت احلاضر غَت ميولنا الفعالة وادلنفعلة. ولقد مسعت مرة من إدراكها ُب ا
يقوؿ أف مذىب التوحيد ليس لو اليـو ظلاء وازدىار، بيد أين ال أجد ما 
يصدؽ ىذا القوؿ.، ولكن إذا كاف ذلك حقًا، فقد يكوف سببو أنو قد 

 وصل الغاية اليت يرجوىا.

كما صلحتم ُب علم   وإذا ما قدر لكم أف تقودوا بنجاح ُب علم التأليو
الكبلـ، فسيختفي لقبكم اخلاص، كموحدين، من أفواه الناس، ويكوف 
عملكم قد ًب وتكوف رسالتكم قد أديت. ولكن أمامكم عمبًل كثَتًا 

 ينتظركم على جانيب الطريق قبل أف تدركوا ذلك اليـو البعيد.
ا واآلف دعوان ننتقل إٔب مرحلة أخرى من مراحل حبثنا، وىي أننا قلن

آنفا إننا مضطروف ألف نعترب أف اإللو ىو ادلوضوع الطبيعي لبلعتقاد 
العقلي، ألف كل نظرية تؤدي إٔب موضوع أقل من اإللو ال ؽلكن أف ترضي 
ادلنطق أو تشبع العقل، إذا أخذت كلمة ادلنطق دبعناىا الكامل ووضعها 

 ُب نظر الصحيح؛ بينما أف كل نظرية تذىب أبعد من اإللو تكوف أمراً زلاالً 
العقل، ما داـ العقل اإلنساين مركبًا على النحو الثبلثي العكسي الذي 
ربدثنا عنو سابقاً. وقد فرغنا اآلف من الشطر األوؿ من رسالتنا، وعرفنا أف 
ادلذاىب ادلادية ومذاىب الشك وكل ما ىو أقل من مذىب التأليو غَت 

مة لطبيعة اإلنساف مقبولة عقبًل، ألهنا ليست بواعث كافية وليست مبلئ
 العملية. وعليَّ اآلف أف أبرر الشطر اآلخر من الرسالة.

ال شك أف بعضًا منكم قد وقع ُب حَتة واضطراب حُت مسعٍت 
أربدث عن بعض النظرايت اليت رباوؿ أف تذىب إٔب حد أبعد من اإللو، 
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وأف تتجاوزه وتزيد قيمة عنو؛ فبل زليص اآلف من شرح ذلك. قد قلت 
ت أحدد صفات هللا اجلوىرية أنو شخصية خارجة عنا ومغايرة لنا، عندما كن

فهو قوة مغايرة لقواان. فمحاولة الذىاب أبعد من ىذا احلد ىي زلاولة 
التغلب على تلك التثنية الناشئة عن ادلقابلة بينو وبيننا ضلن الذين نؤمن 

ىب وااللتجاء إٔب نوع من التوحيد بينهما. فإذا كاف ما ىو أدىن من مذ
التأليو من نظرايت يعترب هللا، حُت ينظر إٔب العآب، ُب ادلرتبة الثالثة ويشَت 
إليو إشارة الغائب غَت العاقل، وإذا كاف مذىب التأليو يشَت إليو إشارة 
ادلخاطب العاقل، فإف النظرايت األخرى رباوؿ أف تدثره بداثر الشخص 

 ادلتكلم وذبعلو جزءاً منو.

أت اآلف أطأ أرضًا ذات شقوؽ وثنااي حادة وإنٍت أحس أبين قد بد
ؼلشى منها أف تبًت احلقائق وتشوىها. فقد يسمى ذلك الشعور ابالنسجاـ 
مع اإللو الذي ؽليز أعلى مرحلة من مراحل الشعور بو وحدة واربادًا معو، 
وىكذا ؽلكن أف ينشأ مذىب ارباد من أحشاء مذىب التأليو. ولكن ذلك 

سي وابالرباد ادلطلق، من انحية عملية، بُت ادلرء الشعور ابالستسبلـ النف
وموضوع تدبره ادلقدس، ؼلتلف كل االختبلفات عن أي نوع آخر من 
أنواع االرباد ُب اجلوىر. إذ ال يزاؿ ادلوضوع ىنا الذي ىو اإللو والذات 
ادلدركة الذي ىو أان شخصيتُت متمايزتُت. فبل يزاؿ ىو موجودًا خارجاً 

؛ وأعلى درجة من االرباد معو تكوف ُب نفس الوقت أحس بوجوده خارجاً 
أعلى مرحلة من الشعور أبنٍت وأان حقيقة موجودة، أختلف كل االختبلؼ 

 عن ذلك ادلوجود ادلقدس الذي ؽلؤلين روعة وجبلاًل.
ويبدو ٕب اآلف أف النوع الوحيد من االرباد بُت اخلالق وادلخلوؽ 
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ا النوع الشعوري العملي؛ وىو الذي يقوؿ بو مذىب التأليو احلق ىو ىذ
انشيء عن تلك احلقيقة التجريبية اليت ال يعًتيها تغَت، وىي أف الذات 
ادلدركة وموضوعها أمراف متمايزاف أبدًا وغلب أف يظبل كذلك. وأما كيف 
لقوٌب العاقلة وقوٌب اإلرادية اللذين يغايراف قوى اإللو أف يدركاه ويقفزا 

أكوف متمايزًا عنو، وكيف هتيأ لئللو نفسو أف  دلقابلتو، وكيف أتٌب ٕب أف
يوجد؟ فهذه مشاكل ليس ذلا من حل، وسوؼ ال ذبد ذلا من حل عند 
ادلؤذلة. ويكفي ادلرء منهم أف يعرؼ أنو نفسو موجود، وأنو ػلتاج اإللو، وأف 
ىناؾ وراء ىذا العآب إذلًا أزليًا أبدايً، وأنو يسمع نداءه واستغااثتو. وُب 

بتلك احلقائق التجريبية من غَت تفلسف أو نظر ُب مباحث اإلؽلاف 
الوجود، ومن غَت فيض ميتافيزيقي، أو خلقي ليربرىا أو ليجعلها 
مستساغة لدى العقل وُب السعادة الناشئة عن رلرد االعًتاؼ هبا موجودة، 
توجد طمأنينة ادلرء وقوتو اليت يرغب فيها، وتتفتح لو أبواب طوفاف احلياة 

 عيها فتمر منها التيارات بقوة وبشدة.على مصرا
وأريد اآلف أف أنبهكم بنوع خاص إٔب الناحية التجريبية من مذىب 
التأليو، وإٔب ما فيو من طهارة نظرية ومن اعتداؿ. بيد أنو غلب أف نبلحظ 
أف ادلرحلة العليا اليت يصل إليها ادلتصوفة من ادلؤذلة ليست ُب اخًتاؽ 

الفرد ادلعبود، وُب التغلب على التثنية أبي حجب أسرار النفس وأسرار 
فعل من أفعاؿ العقل، ولكنها إعلاؿ مثل ىذه احملاوالت. إذ ليس أمامهم 
مشكلة ما، ألف ادلشكلة زبتفي عن نظر االذباه  الذي يرفض أف يبلحظ 
مثل ىذه الصعوابت النظرية التافهة. فإذا حصَّلت ذلك "السبلـ مع اإللو 

اؾ والفهم"، اختفت مشاكل زلاولة الفهم، واسًتاح الذي يعلو عن اإلدر 
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ادلتفيهق من شبهاتو وريبو. وبعبارة أخرى، ٓب يقدـ تصوؼ ادلؤذلة أو ذلك 
النوع من التأليو، الذي قد يبدو ألوؿ وىلة مرتقيًا عن تلك ادلغايرة 
اجلوىرية بُت هللا واإلنساف، ُب تلك الناحية النظرية احملضة، إال قليبًل. وأف 

رة عمليتو ُب البحث ىي صورة حبث الرجل العادي حُت ينظر مسألة صو 
عادية من مسائل بيئتو. فبل يلجأ كل من الرجل العادي ومن ادلؤذلة إٔب 
الدائرة الثانية من عقلو إال بقدر ما ىو ضروري ليبُت نوع ادلوجود احلاضر 

ل الذي يواجهو. فَتى ادلؤلو أف صفاتو تناسب أف يتجاوب ىو معها بفع
ديٍت، ٍب يضع ُب ذلك الفعل كل جهوده وقواه. ونظرتو اخلارقة إٔب حقيقة 
احلياة توصلو إٔب نتائج ُب غاية من االنسجاـ مع العقل، فبل يكوف ىناؾ 
مكاف ألسئلة مثل دلاذا، وكيف، ومن أين؟ إذ أف الدائرة الثالثة للعقل قد 

الناشئة عن إدراؾ استنفدت كل ما ُب الدائرتُت األخريُت؛ وتطرد السعادة 
أف احلقيقة جعلت نفسها ما ىي عليو كل تفكَت وسؤاؿ حوؿ كيف هتيأ ذلا 

 أف تصنع نفسها.
ولكن على الرغم من أف ىذا ادلركز يبدو لكثَت من العقوؿ اإلنسانية 
مركزاً متزاًن من انحية عقلية، فإنو ليس من العسَت أف ذبد بعض االعتبارات 

ر، وخاليًا من الروح العقلية. فإف ذلك القبوؿ اليت ذبعلو يبدو قصَت النظ
بسهولة لوجود حدود كثيفة تقف ُب سبيل مقدرتنا التفكَتية، وذلك الرضا 
دبوجود نتحدث عن صفاتو من غَت أف نفقهها أو ضليط علمًا دبا وراءىا، 
وال يكوف اتصالو بنا إال عن طريق الوجداف، وأخَتأ ذلك الرضا ؽلثل ىذا 

د من غَت روية وتدبر، ىو عدـ ثقة بقواان النظرية، بل إعلاؿ النوع من التعد
 ذلا وإلغاء.
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حقاً، إذا كاف الكوف شلكنًا تعقلو )وال بد لنا أف نعتقد أنو كذلك(، 
فبل بد أف يكوف قاببًل، ولو على وجو الصبلحية، أف يربىن عليو عقبًل 

انة وكذا على كل جزئية من جزئياتو بدوف استثناء. أو ليس من اإلى
واالزدراء بكلمة "معقوؿ" نفسها أف يقاؿ أف كوف صفات الكوف وصفات 
خالقو معقولة ال تعٍت أكثر من شعوران الفعلي ابذلدوء والطمأنينة ُب 

 حضرهتا، وأبف قواان العملية تتناسب مع ماذلا من مطالب ورغبات؟ 
أو ليست ىذه تتطلب منا أف نفهمها أكثر من تطلبها أف نتجاوب 

عل؟ أو ليس تقدـ الدائرة الثانية لعقل اإلنساف شرؼ العقل بل معها بف
ماىيتو الذاتية؟ أو ليس إدراؾ احلقيقة احلقة ىو مهمتو الرئيسية؟ وإذا كاف 
األمر كذلك، أفينبغي لو أف يستسلم لنوع من احلياة الروحية ولنوع من 

رؾ األعماؿ العكسية ال يزيد ُب مظهره عن ذلك النوع من احلياة الذي ػل
عموده الفقري، بل ال يزيد عن ذلك النوع الذي ػلرؾ األجزاء ادلنفصمة 

 حلشرة متقطعة األوصاؿ.
إنو من اذلُت أف نرى كيف أف مثل ىذه األسئلة وذلك اجلدؿ قد 
يؤدي إٔب تكوين مصَت مثإب لعقولنا ؼلتلف كل االختبلؼ عن ذلك البناء 

ف يصح لنا أف نتساءؿ ىل الديٍت العملي الساذج الذي ربدثنا عنو. واآل
ؽلكن أف يكوف التجاوب العملي وما شاكلو ادلقصد األخَت الذي ترمي إليو  
كل جهودان العقلية، وىل ؽلكن أف يكوف رلرد األعماؿ اخلارجية ورلرد 
التغَت ُب أمكنة أجزاء ادلادة، هناية عبلقتنا بطبيعة األشياء وكماذلا؟ قد يبدو 

ًا ىزواً، إذ ما الذي ؽلكن أف توجده معرفة ذلك عند البحث والتنقيب أمر 
من أين جاء ىذا اجلزء من ادلادة وإٔب أين يذىب من فرؽ ُب طبيعة 
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 األشياء؟

وىكذا، قد يكوف طبيعيًا أف يتحوؿ اإلنساف تدرغليًا من النظرة 
ادلؤذلة ومن وجهة النظر العملية إٔب ما ؽلكن أف يسمى ابلرأي األغنسطي 

(. فقد نظن أنو ال عمل للدائرة الثالثة للعقل مع ما ذلا من صواب )األدرى
وخطأ إال خدمة الدائرة الثانية منو؛ وقد نظن أيضًا أف الدائرة العملية ٓب 
توجد إال لتنَت إدراكاتنا العقلية بواسطة اختبارىا الفعلي للنتائج. فهل 

دلا ىو  اإلحساسات والوجداانت ُب حقيقتها إال حاالت مشوشة مضطربة
ُب صورتو الواضحة إدراؾ واضح أريب؟ وىل التجارب إال أكل من شبرات 

 األشجار ومعرفة للخبيث من الطيب؟

تلهب ىذه ادلسائل ظمأ أغنسطياً ال يطفأ. وىو ذلك الظمأ الذي ال 
يبغي أقل من ارباد مطلق بُت ادلعرفة وموضوعها، وال يرضى دبا دوف امتزاج  

 السبب وذوابهنما فيو، ودبا دوف ربلل كل من كل من االنفعاؿ والفعل ُب
الدوائر العقلية الثبلث وانصهارىا إٔب دائرة واحدة. ومن سوء الطالع أنو 

ولو كانت لدينا ادلعرفة الكافية، مع أف  -ليس لدينا من الوقت اليـو 
ما يسمح لنا أف نتحدث عن الرأي األغنسطي  –األمر ليس كذلك 

ذي يرمي إليو ىو الرمز إٔب نوع من العملية ابلتفصيل. ولكن الغرض ال
العقلية، اليت ترجع الروح هبا، بعد انفصاذلا عن مصدرىا وبعد استقصائها 

وىي ُب أعلى مرحلة من  -دائرة التجارب الفانية، وتدرؾ هبا نفسها 
موضوعًا دلعرفتها. ىذه ادلرحلة ىي مرحلة الشعور الديٍت.  -مراحل حياهتا 

العليا من قمم تلك النظرية اليت تعرب عنها فلسفة ىيجل وعند بلوغ القمة 
أحسن تعبَت الكلمات عن أف تؤدي ادلراد منها، ويصبح ادلرء مضطرًا إٔب 
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أف يشَت إٔب ادلقصد األخَت االمسي، حيث يكوف كل من الفاعل وادلفعوؿ 
والعابد وادلعبود واحلقائق والعلم هبا شيء واحد ال يتميز أحدىا عن اآلخر، 

يث ال يكوف ىناؾ إال ذلك الفرد الواحد الذي لو الكينونة وحده، وح
والذي يصح لنا أف نتحدث عنو أبنو فعل أو حقيقة، وواقعي أو فكرة، 
وخالق أو سللوؽ من غَت أف يكوف ىناؾ تغَت ُب ادلدلوؿ، بعبارات رلازية 

 جافة ال تكاد تلقي شيئاً من الضوء على ادلشكلة.
ولكننا ؽلكننا صبيعًا، على الرغم من ذلك اللف والدوراف، أف نرى 
بصيصًا ضئيبًل من النور ُب تلك احلالة احلالكة اليت تتناسب فيها احلقيقة 
ادلراد معرفتها مع القوة ادلدركة، حبيث أف كل واحد منهما يندمج ُب اآلخر 

سمًا واحداً، واليت اندماجًا كلياً، فيلبس التوأماف ثواًب واحدًا أو يصبحاف ج
 يصبح الظبلـ فيها سللوطاً بذلك الضياء ادلنتشر. 

ذلك النوع من تقديس رلرد القوة اإلدراكية الذي يذىب إليو 
ادلذىب األغنسطي يشبو كل نظرية مثالية جارفة ُب أف لو عمقو وشروده 
ونفوره، ولو فتنتو ولكن لو غصتو. فهو يغٍت لكثَت أبغاف فتانة خبلبة؛ 

ـ معتربًا فرضًا من الفروض، ونقطة انتقاؿ هتيئ مناظر أخرى لعقولنا، ومادا
فإنو من العسَت أف صلد براىُت ذبريبية تبطل مشروعية مطالبو. وال ينبغي أف 
يكوف عدـ وصولنا حىت اليـو إٔب ما يرميو من غاية سببًا غليز لنا أف نًتؾ 

 زلاولة الوصوؿ إٔب تلك الغاية أو القرب منها.

صح لعلماء علم وظائف األعضاء أف يتدخلوا ويساعدوا على وىنا ي
جعل عدـ الثقة دبدعياهتم أمراً مشروعاً بوساطة ىدـ كل عقيدة مبالغ فيها. 
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ولقد شككت ُب مدعيات ادلذىب األغنسطي، ال ألين عجزت فحسب 
عن فهم مدلوؿ قوة إدراكية دلوجود مطلق ليس ذلا من موضوع تدركو إال 

يضاً، إذا سلمت أف وجودىا وىي موضوع للمعرفة يغاير نفسها، ولكنٍت أ
وجودىا وىي ادلدرؾ لذلك ادلوضوع، لست بقادر على أف أجد ما أبرر بو 
االعتقاد ُب أنو غلب علينا أف نفًتض وجود موجود من ىذا النوع لتتمكن 
قواان العقلية من أتدية وظيفتها. على أنو إذا افًتض وجود موجود من ىذا 

 بد أف يكوف فوؽ اإلدراؾ ال متضمناً فيو وال خاضعاً لو. النوع فبل

وذلذا، فإف الدرس الذي أستفيده من علـو النفس ووظائف األعضاء 
وأجد فيو كثَتًا من السرور ىو الدرس الذي يعضد ىذه االعتقادات. 
فنحن نلحظ أف القوة اإلدراكية، من مبدأ إشراقها إٔب أف تبلغ ما قدر لو 

ليست إال عنصرًا من عناصر الكل الواقعي، وال تعمل  من كماؿ واقعي،
إال مساعدة لقوى عقلية أخرى أعلى منها، وىي القوة اإلرادية. وال غلد 
القوؿ بتحريرىا من اجلزئيات األخرى ما يؤيده من احلقائق اليت نعرفها. 
فهي تنشأ جزءًا من احلياة العقلية ادلوضوعية اليت ىي أوسع منها دائرة 

دى. وال بد أف تبقى كذلك أبدًا مهما عظمت قواىا وزاد ظلوىا، وأكرب م
)ولست ىنا زلاواًل االنتقاص من قدرىا(. وتلك ىي صفة العنصر 
اإلدراكي ُب كل ما نعرفو من احلياة العقلية، وليس لدينا ما غلعلنا نفًتض 
أف ذلك الوصف ؽلكن أف يتغَت. ولكن ابلعكس غلب أف تستمر كل قواان 

وب هبا مع األشياء أعمق القوى اليت ظللكها وأقواىا ُب ربطنا اليت نتجا
 بطبيعة األشياء. 

وال شك أف ىنالك ُب كل موجود حقيقي شيئًا يعترب خارجيًا وبعيد 
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ادلناؿ ابلنسبة لكل فرد آخر. ووجود اإللو من ىذا القبيل، فهو بعيد 
وأكملها ىو، ادلناؿ ابلنسبة لنا. والتضامن مع سللوقاتو على أحسن الوجوه 

على ما يبدو، كل ما يبغيو منا. وُب مثل ىذا التضامن واالنسجاـ، وليس 
ُب غزو نظري لو، وال ُب تشرب علمي لو يوجد ادلعٌت احلقيقي دلصَتان 

 ولقضائنا.
ليس ىذا ابلشيء اجلديد، إذ أف الناس صبيعًا يعرفونو ُب اللحظات 

للجاج واالحتجاج األخَتة عندما تصحو الروح من غفلتها، وتًتؾ ا
واإلصرار على التمسك هبذه القاعدة أو بتلك. وُب ساعات اذلدوء العقلي 
ؼليل إلينا أننا نستمع ونستمع، فنسمع شيئًا مثل صوت دلوجود ينبض؛ 
وإنو ليقع ُب روعنا أف الرغبة اذلادئة ُب التحمل ُب سبيل خدمة الكوف خَت 

ذلك ىو خَت ما ؽلكن أف من صبيع النظرايت حولو إذا ما صبعت معًا. ف
توصلنا إليو أحسن النظرايت. وإنو حلق أف أدؽ النظرايت وأعمقها وأعظم 
القوى العقلية وأكربىا وأبسط التعاليم وأعبلىا ليست إال ىراءًا وىزؤاً 

مثارًا لبواعث دنيئة وإلرادات  -كما ىو الشأف غالبًا   -عندما تكوف 
على الرغم شلا قد يكوف  -ية اجلازمة ضعيفة. وإنو حلق أيضًا أف القوة اخللق

 -فيها من عدـ وضوح، أو على الرغم شلا قد يتصف بو صاحبها من جهل 
تغتصب منا نوعًا من االحًتاـ ال ؽلكن أف يكوف إذا ٓب نكن مطمئنُت إٔب 

 أف األصوؿ اجلوىرية للشخصية اإلنسانية موجودة ىناؾ ُب تلك القوة.

ن، ولكنكم ال شك توافقوف قد عرضت قضييت ُب أخصر ثوب شلك
على أنٍت قد برىنت على وجهة نظري، وعلى أف نظرة علم وظائف 
األعضاء إٔب العقل ال تبطل، بل ابلعكس، تعضد الوجهة العقلية الدينية 
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وتناصرىا، وعلى أف مذىب التأليو يشغل مكااًن وسطًا بُت األدرية والبل 
البل أدريُت ُب قوذلم إننا  أدرية، ويتمسك دبا ىو حق ُب كل منهما. فيوافق

ال نقدر أف نعرؼ كيف أبرز ادلوجود األوؿ نفسو، أو كيف خلقنا؛ ويوافق 
األدريُت ُب قوذلم إننا نقدر أف نعرؼ صفاتو بعد وجوده، وأف نعرؼ النحو 

 الذي أمران أف نتصرؼ على غراره.
وإذا ما ظن أحدكم أنٍت إبصراري على أف الناحية العملية ىي 

لذي ترمي إليو كل فلسفة رشيدة قد ىاصبت القوة النظرية فينا ُب ادلقصد ا
وقارىا ومداىا، فليس لو عندي من جواب إال أنٍت، إبثبات صفات ذلذا 
ادلوجود، قد أوجدت عمبًل نظراًي ال يكاد ينتهي. وإذا ما أراد دليبًل جديداً 

لفكر على ذلك فليدع البحوث الضخمة، اليت ماؿ فيها أرابهبا من رجاؿ ا
احلديث ضلو نتائج مثالية، أو نتائج تؤمن أبف النفس موجودة حىت ُب 
ادلادة، تتحدث عٍت. وليدع صحائف ىودجسوف، وصحائف لوتز، 
وصحائف رينوفَت زبرب إذا كانت القوة ادلفكرة ذبد، ضمن النطاؽ الذي 
رمستو الفلسفة التجريبية ضلو اإللو، عمبًل كثَتًا أو ال ذبد. ولكن سواء 

علت منو قليبًل أـ كثَتاً، فإف مكاهنا ُب الفلسفة واحد اليتغَت، وقد أف
 حدده تركيب طبيعة العقل.

وال بد أف تلبس الفلسفة دائماً ىذا الثوب على الرغم من االختبلؼ 
ُب العبارات، فيبدأ ادلفكر ببعض القضااي التجريبية ادلستقاة من العوآب 

وبذلك يقذؼ بنفسو ُب حبر جلي  احلسية، ٍب يسأؿ عن مدلوذلا ومغزاىا،
من التأمبلت، وإف شاء جعل رحلتو قصَتة وإف شاء جعلها طويلة. فَتقى 
إٔب عليُت ويتصل ابدلهااي اخلالدة. ولكن مهما يكن ألعمالو واكتشافاتو من 
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شأف أثناء رحلتو فإف أقصى نتائجها ال ؽلكن أف يكوف إال بعضًا من 
نكارًا لبعض القدًن منها، ٍب يقذؼ بو ودبا القواعد أو احللوؿ العملية، أو إ

 معو بعد ذلك إٔب األرض اليابسة ُب احلياة الواقعية.
وكل ما يرحل ىذه الرحلة من األفكار فهو فلسفة، وقد رأينا كيف 
أف مذىب التأليو يقـو هبا. ولنا ُب فلسفة فيلسوؼ جاىد كثَتًا ليجدد 

شارلس رينوفَت الذي غلب أف وأعٍت بو ت -احلياة الروحية ُب وطنو فرنسا 
يوضح لنا كيف أف ذلك العنصر  -تزيد معرفتنا بو عما ىي عليو اليـو 

التجرييب ُب مذاىب ادلؤذلة يعًتؼ بغموض األشياء ودبدى الوجود الذي ال 
ؽلكن أف يدخل ربت أحكامنا النظرية، ويفيد أخَتًا أبف لنا مشيئة واختياراً. 

نوفَت ُب الربىنة على ما ذىب إليو، فهي ولست ىنا دبحاوؿ بسط طريقة ري
. بيد أين أحب أف (1)مبسوطة ُب بضعة رللدات يستحسن االطبلع عليها

أذكر لكم أف عدد اجمللدات وضخامتها ليس ىو الذي يوجد الفلسفة. 
( الذي Tennysonوذلذا أستميحكم ُب أف اقتبس نظماً من مظم تينسوف )

 نفس النتائج اليت وصل إليها رينوفَت، قاـ فيو ابلرحلة الفلسفية، ووصل إٔب
ولكن ُب بضعة سطور، فيقوؿ: "من ادلكاف العميق السحيق اي غبلمي، 
ومن ذلك ادلكاف بعيد الغور، قبل أف يوجد ىذا العآب، وحيث تتحرؾ روح 
اإللو كما يريد؛ ومن ذلك العآب احلق ادلختبئ وراء ما ضلس بو من عوآب، 

إال ساحبًل لو؛ ومن تلك الروح البعيدة العميقة،  حيث التكوف ىذه العوآب

                                                 
( الطبعة الثانية، طبعة ابريس de Critique Généraleبنوع خاص اجلزء السادس من )اقرأ  (1)

 Esquissed’uneClasificationSystêmatique des، واقرأ أيضًا اجلزء الثاين من ):>=2

Doctrines Philosophiques 2( طبعة ابريس==:. 
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ومع الشهر التاسع، وإٔب ذلك البحر الكثيف ادلظلم، أتٌب أنت غبلماً 
سوايً؛ ألنو قد قيل ىناؾ ُب ذلك العآب البعيد دعنا نوجد إنساانً؛ ٍب قذؼ 
بذلك الذي صار إنسااًن من الضياء البلمع الذي ال يقدر أف يبصر فيو 

ذلك الساحل ادلضاء بضياء الشمس ونور القمر وادلفيأ إنساف إٔب 
ابلظبلؿ. أيتها الروح العزيزة ادلغطى نصفها بفيئها وظبلذلا وبتلك ادلادة 
اجلسمانية إنك دائمًا أنت تنوحُت عند الوالدة، ٍب زبتفُت ُب عآب السر.. 
ُب حجاب فنائنا. ٍب سبزقُت طيف ذلك الواحد البلهنائي الذي جعلك من 

 نفسو الكلي؛ وىي تلك النفس اليت اليدركها كنهها. وابإلصباؿ، أنت عآب
ربيُت، وزبتارين من احلبوب واألعناب ومن قشور األشجار وحبوب 
العمشق، ٍب تفارقُت من موت إٔب موت عن طريق حياة وحياة، وتقربُت 
شيئًا فشيئًا ضلو ىذا العآب الذي ٓب يصنع من مادة وٓب يكن فانياً، ولكن 

عجزة الكربى أف تكوين أنت كما أنت، لك قدرة على الفعل وعلى ادل
 إدراؾ العآب".
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 (1)مشكلة اجلرب

يشيع اآلف بُت الناس أف البحث حوؿ مسائل اجلرب 
واالختيار قد أخرج كل ما فيو من عصارة من زمن بعيد، وٓب 
يبق للباحث اجلديد إال أف يوجد شيئًا من احلرارة ُب تلك 
ادلناقشات ادلاضية اليت ال بد أف يكوف قد مسعها كل 

 ين. إنساف. ذلك خطأ ب

فلست أعرؼ موضوعًا ٓب يبل البحث جلدتو مثل ىذا ادلوضوع، وال 
موضوعًا مثلو ذبد فيو ملكة االخًتاع أرضًا خصبة ٓب تطرؽ بعد، ولست 

كنٍت أعٍت بذلك طبعًا الوصوؿ إٔب نتائج جديدة أو إلزاـ اخلصم ابلرأي، ول
أعٍت أنو ال يزاؿ ىناؾ فيو مكاف خصب للتعمق ُب معرفة حقيقة الصراع 
بُت ادلتخاصمُت وُب معرفة ما تتضمنو فكرة اجلرب واالختيار، ولقد رأينا ُب 
السنوات األخَتة ثورة ُب الصحف تربز فكرة االختيار ُب ثوب جديد كل 

ف طريقة اجلدؿ ، كيف أ(2)اجلدة، ونرى ُب مؤلفات رينوفَت وفوٕب ودلبوؼ
قد تغَتت وأخذت شكبًل جديدًا ٓب يعرؼ من قبل، دع عنك أتباع ىيجل 
من اإلصلليز مثل جرين وبرادٕب، ودع عنك ىنتوف وىودجسوف وىازارد، 
ىنا. ولست أزعم أنٍت سوؼ آٌب جبديد أجاري بو من ذكرت من 
األساتذة، ولكن تنحصر آمإب ُب نقطة واحدة. فإذا قدرت على أف أجعل 

                                                 
 زلاضرة ألقيت لطبلب كلية ىارفارد الدينية. (1)
 .Monist >8- 2=>0اقرأ  -C.Peirceشارلس بَتس وأقوؿ اآلف ت(2)



 034 

الزمُت من لواـز مذىب اجلرب أكثر وضوحًا من قبل، فإين أكوف قد ىيأت 
لكم الفرصة لتحكموا عليو حكمًا انشئًا عن فهم ما تريدوف احلكم عليو. 
وإذا فضلتم أف تظلوا ُب شك فستكونوف أيضًا على بينة دبوضوع شككم 
وترددكم. لذلك أتنصل، من أوؿ األمر من ادعاء الربىنة على أف مذىب 
االختيار حق؛ وكل ما أبغي ىو استمالة بعضكم ليقلدين ُب افًتاض أنو 
حق، وُب التصرؼ على افًتاض أنو حق. وإذا كاف حقاً، فبل بد أف تكوف 
حقيتو نتيجة دلنطق احلالة، وال يصح أف تكوف لزامًا علينا أردان أـ ٓب نرد، 

يستحسنو ما دمنا ال نرى أهنا الزمة. فبل بد أف يكوف االختيار حبيث 
 ىؤالء الذين ؽلكنهم أف يهملوه ويرفضوه.

وبعبارة أخرى، أوؿ مظهر للحرية، إذا كنا أحراراً، ىو أف نكوف 
أحرارًا ُب اعتقادان وُب تصرفاتنا. وذلك يباعد بُت مسائل حرية اإلرادة 
؛ وسوؼ ال أجلأ إٔب ذلك النوع من  وبُت كل أمل ُب برىاف مفحم ملـز

ندخل ُب موضوعنا بعد ذلك، ولكن ينبغي أف نفهم  الربىنة. ولنا اآلف أف
نقطة أخرى أواًل؛ وىي أف الرباىُت اليت سأجلأ إليها تعتمد كلها على 
فرضُت: األوؿ، أننا عندما نكوف نظرايت حوؿ العآب وؽلاري بعضنا فيها 
بعضاً، فإان نفعل ذلك لندرؾ األشياء إدراكًا يسبب لنا رضاء نفسياً؛ 

كاف ىناؾ رأايف، وكاف أحدعلا ُب صبلتو أقرب إٔب العقل من   والثاين أنو إذا
اآلخر، فإف لنا أف نفًتض أف القريب إٔب العقل منهما ىو األحق. وإين 
أرجو أف تكونوا صبيعًا راغبُت ُب افًتاض ىذين الفرضُت معي؛ فإذا كاف 
 بينكم من ال يشاركٍت ُب ىذا االفًتاض، فإنو سوؼ ال غلٍت شبرة شلا سأقولو

بعد. ال ؽلكنٍت أف أقف ألبرىن على ىذه النقطة؛ ولكٍت أعتقد أف النتائج 
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العظمى للعلـو الطبيعية وللرايضيات ولنظرايتنا حوؿ التطور وحوؿ االطراد 
ُب نواميس الطبيعة وما شاكلها تنشأ كلها عن رغبتنا اليت ال تغالب ُب أف 

الذي تصوره فيو ذباربنا  نضع العآب ُب قالب أكثر ترتيبًا ومنطقًا من القالب
 احلسية. 

ولقد أظهر العآب نفسو مطاوعًا لنا ُب ىذا إٔب حد كبَت. ولكن ما 
مقدار ما ؽلكن أف يظهره من ادلطاوعة بعد ىذا؟ ال يقدر أحد أف غليب. 
وليس لنا من طريق لبلكتشاؼ إال أف ضلاوؿ؛ وإين أشعر أبف لنا احلرية ُب 

لنا احلرية ُب أف صلرب نظرايت ميكانيكية أف صلرب نظرايت خلقية كما أف 
أو منطقية عقلية. فإذا ما عارضت قاعدة طبيعية مسألة من مسائلي 
اخللقية، فإف ٕب احلرية ُب أف أتركها أو على األقل أشك فيها، كما إذا 
عارضت رغبيت ُب االطراد ُب نواميس الطبيعة مثبًل؛ فكبل الرغبتُت ذاٌب 

شيء مبدأ السببية مثبًل إف ٓب يكن قضية  ووجداين سواء وسواء. فأي
مسلمة وعبارة جوفاء ال تدؿ إال على رغبة ُب أف تكوف احلاداثت مرتبطًا 
بعضها ببعض ارتباطًا أعمق من رلرد تلك ادلصاحبة ادلصادفية اليت تبدو 
اآلف ُب عآب احلوادث؟ وليست قوانُت االطراد ُب حوادث الطبيعية إال من 

مسائل حرية اإلرادة. فإذا اعًتؼ هبذا أمكننا أف  ىذا القبيل، وكذا
نتباحث وصلادؿ. ولكن إذا ما ادعى واحد منكم أف احلرية واالضطراب 
علا من الرغبات الشخصية ُب حُت أف الضرورة واالطراد شيئاف ؼلتلفاف  
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 (1)كل االختبلؼ، فإين ال أدري كيف ؽلكن أف أبدأ حبثاً معو.

ف أفًتض أنكم تعرفوف أنواع اجملادالت وألبدأ اآلف، ال بد ٕب من أ
العادية اليت قيلت حوؿ ىذا ادلوضوع. فبل ؽلكنٍت أف أقف ألذكر تلكم 
الرباىُت القدؽلة اليت تبدأ من قانوف السببية، ومن اليقُت الذي ؽلكن أف 
يوجد عند كل واحد منا حوؿ تصرؼ اآلخر، ومن استقرار الصفات 

 ما سيصدر من حركات. اخللقية لئلنساف، ومن إمكاف تعرؼ
                                                 

يبطل اتريخ العقائد السائدة حوؿ الطبيعة ادعاء أنو ؽلكن أف ينشأ التفكَت ُب نظاـ مادي عاـ  (1)
عن رلرد إدراكات حسية إنفعالية وعن رلرد صبع ىذه اإلدراكات اجلزئية. إنو حلق أف الناس ينتقلوف 

ق أيضًا أنو إذا اضلصرت تلك العملية ُب احلوادث ادلتغَتة حسبما من ادلعروؼ إٔب اجملهوؿ، ولكنو ح
تظهر فإنو يكوف من احملاؿ أف تؤدي إٔب عقيدة ُب االطراد العاـ، بل إٔب اعتقاد أف العآب يًتدد بُت 
القاعدة والبلقاعدة. فبلشيء يوجد، من وجهة ذبريبية زلضة، إال رلموعة من اإلدراكات احلسية 

فيها من انسجاـ من انحية ومن اضطراب من انحية أخرى. وال ؽلكن أف يكتشف أف اجلزئية مع ما 
ىناؾ ُب العآب نظامًا أكثر من ذلك النظاـ ادلشاىد حساً، حىت يبحث عنو. وينشأ الباعث األوؿ 
على البحث عنو عن حاجة عملية: فكلما اضطرران لتحصيل غرض من األغراض، كاف علينا أف 

نثق هبا، واليت تتصف بصفات الزمة ذلا أو تنتج حتمًا بعض النتائج. ولكن  نتعرؼ الوسائل اليت
احلاجة العملية ليست إال أوؿ فرصة تسنح لتفكَتان ُب شرائط ادلعرفة احلقة، وإذا ٓب توجد تلك 
احلاجة العملية فإنو ال بد أف يكوف ىناؾ من البواعث ما ػلملنا على أف نذىب إٔب مرحلة أبعد من 

د صبع ادلدركات احلسية. ألف اىتماـ اإلنساف أو ابألحرى عدـ اىتمامو بتدبر العمليات مرحلة رلر 
الطبيعية اليت يرتبط فيها الشيء بنظَته السابق ليس مساواًي لعدـ اىتمامو بتلك اليت يرتبط فيها 

خَتة الشيء دبا ليس نظَتًا لو. فإف العملية األؤب تنسجم مع الشروط اليت يفرضها عقلو، وأما األ
فبل. ففي العملية األؤب، تنطبق إدراكاتو العقلية وأحكامو العامة ونتائجو على احلقيقة الواقعية؛ وأما 
ُب احلالة األخَتة فليس ىناؾ مثل ذلك االنطباؽ. وىكذا يثَت ذلك الرضا العقلي، الذي جاءه أوالً 

ادث كل ىذه األشياء ادلنطقية من غَت تدبر، ُب نفسو رغبة ُب أف غلد ُب كل أجزاء ىذا العآب احل
العقلية من استمرار واطراد وضرورة؛ وىي األشياء اليت تكوف العناصر الرئيسية وادلبادئ اذلادية 

 (.Sigwart, Logik. bd. 2.5. 382ألفكاره الذاتية. )
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ولكن ىناؾ كلمتُت تعوقاف عادة تلك اجملادالت الكبلسيكية، وال بد 
لنا من أف نتخلص منهما، إذا ما أردان أف نتقدـ ُب حبثنا. إحداعلا كلمة 
ادلدح "حرية"، واألخرى كلمة التحقَت "مصادفة". بيد أين أحب أف احتفظ 

دح بكلمة مصادفة وأف أزبلص من كلمة حرية فقط. إذ أف ارتباطها ابدل
والثناء قد أخفى كل معادلها األخرى حبيث أف كل واحد من الطرفُت 
ادلتنازعُت قد أصبح يزعم أنو وحده صاحب احلق ُب استعماذلا، ويصر 
اجلربيوف على أهنم وحدىم أنصار احلرية، وذلك طبعًا سلالفة للجربية القدؽلة 

القضاء اليت ؽلكن أف تسمى ابجلربية الصارمة؛ ألهنا زبشى كلمات مثل: 
، فنرى جربية ىينة.  والقدر وتقييد اإلرادة والقسر، وما شاهبها؛ أما اليـو
تكره الكلمات الشديدة، وتقوؿ حُت تنبذ القضاء والقدر، والقسر 
والضرورة، إف امسها احلقيقي حرية؛ ألف احلرية ليست إال ضرورة قد 

ة فهمت، وأف أعلى نوع من الرؽ والقسر ال ؼلتلف ُب شيء عن احلري
احلقة. وٓب يًتدد كاتب مثل ىودجسوف الذي ال ػلب ادلبالغة ُب عباراتو ُب 

 (.Free will determinestأف يسمى نفسو "جربايً يؤمن ابالختيار" )

ولكن ليس كل ىذا إال ضبأة من طُت ؽلوت ربتها موضوع اخلبلؼ 
ويتخلص منو. فإف احلرية ُب كل من ىذه ادلعاين ال تسبب مشكلة ما. 

سواء  -وضلن ال يعنينا ما الذي يقصده أرابب اجلرب اذلُت من كلمة حرية 
أقصدوا هبا الفعل من غَت ضغط خارجي، أـ الفعل الصواب، أـ قصدوا 

ولكن ادلهم أننا  -قة واالنسجاـ مع القانوف الذي ينتظم اجلميع هبا ادلواف
نشعر أحيااًن أبننا أحرار، وأحيااًن أخرى أبننا لسنا ابألحرار؛ بيد أف ىناؾ 
مشكلة أخرى، مشكلة حقيقية وليست لفظية وىي مسألة من أىم ادلسائل 
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ء من صبلة، اليت طادلا تقرر احلكم فيها من غَت التجاء إٔب صبلة، وال إٔب جز 
هبؤالء الكتاب أنفسهم الذين ػلرروف فصواًل طويلة ُب زلاوالهتم شرح ماىية 

 احلرية احلقة؛ وذلك ىو سؤاؿ اجلرب الذي نتحدث عنو الليلة.

من حسن الطالع أنو ليس ىناؾ من غموض حوؿ ىذه الكلمة وال 
حوؿ نقيضها "ال جرب". فكبلعلا يعٍت كيفية خارجية قد توجد عليها 

ياء، وليس ُب نغمتها الرايضية الباردة معٌت عاطفي ؽلكن أف غلعلنا األش
متعصبُت لناحية دوف األخرى من أوؿ األمر. وأف زلاولة إغلاد أدلة خارجية 
لتحكم بُت اجلرب واالختيار حملاولة، كما أشرت سابقاً، سلففة. فدعنا إذف 

 اجلرب؟ نبحث عن ادلفارقة بينهما ٍب ضلكي أبنفسنا. فما الذي يعنيو

إنو يعًتؼ أبف ىذه األجزاء من الكوف اليت وجدت ابلفعل تقرر 
تقريرًا مطلقًا الكيفية اليت ستكوف عليها األجزاء األخرى وتعينها، وأبنو ال 
توجد ُب جوؼ ادلستقبل احتماالت غامضة مبهمة، وأبف مانسميو احلاضر 

رر الينسجم إال مع كل واحد فحسب. وكل مستقبل خبلؼ ذلك الذي ق
من األزؿ فهو زلاؿ؛ ويوجد الكل ُب كل جزء من أجزائو، ويضم تلك 
األجزاء كلها ويصهرىا إٔب وحدة مطلقة وإٔب كتلة حديدية ال التواء فيها 

 وال غموض.

"ومع أوؿ صلصاؿ من صلصاؿ األرض، وجدت عجينة آخر فرد 
من الناس، وىناؾ بذرت بذور آخر غلة من الغبلؿ. ولقد كتب ُب أوؿ 

 من حلظات اخللق ذلك الذي سيقرأه آخر فجر من أايـ احلساب." حلظة
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ولكن البلجربية ترى أف لؤلجزاء مقدارًا معينًا من أتثَت بعضها ُب 
بعض أتثَتًا ال ربديد فيو وال تعيُت، حبيث أف وجود أحدىا ال ػلدد 
ابلضرورة الكيفية اليت يوجد عليها اجلزء اآلخر. فهي تعًتؼ أبف 

تزيد على الواقعيات، وأف ادلستقبل الذي ال نعرفو قد  االحتماالت قد
يكوف مبهماً ػلتوي على كثَت من ادلمكنات؛ وقد نتصور شلكنات مستقبلة،  
كلها اآلف شلكن احلصوؿ، ولكن اليصبح أحدىا زلااًل إال ُب اللحظة اليت 
ينفيو فيو اآلخر بوجوده اخلارجي. وىكذا ترفض البلجربية القوؿ أبف العآب 

يقة واحدة ال تقبل االنفكاؾ، وتقوؿ أف ىناؾ فيو نوعًا من التعدد؛ حق
وىي بقوذلا ىذا تؤيد وجهة نظران العادية حوؿ األشياء اليت ال سفسطة 
فيها. وعلى ىذا الرأي تبدو الواقعيات كأهنا طافحة ُب حبر جلي من 
االحتماالت اختَتت ىي من بينها؛ وتقوؿ البلجربية أيضاً، أف ىذه 

 ماالت موجودة ُب مكاف ما وىي جزء من احلقيقة.االحت

ولكن اجلربية تنكر وجود ىذه االحتماالت، وتقوؿ أف الضرورة من 
انحية واالستحالة من انحية أخرى علا ادلقولتاف اللتاف تتحكماف ُب 
احلقيقة. وليست ادلمكنات اليت ٓب تتحقق، على ىذا الرأي، إال وعلاً 

ما من ادلمكنات. إهنا تقوؿ ليس ىناؾ من جديد  وخيااًل، ألهنا ٓب تكن يوماً 
ُب عادلنا ىذا وكل ما كاف واقعيًا فيو أو يكوف كذلك أو سوؼ يكوف  
كذلك فهو كذلك من األزؿ. وأما تلك السحابة من ادلتقاببلت ادلمكنات 
اليت تتخَت من بينها عقولنا تلك اجملموعة من الواقعيات فليست إال سحابة 

 ب االمساء ذلا ىو االستحالة.غاشة خادعة، وأنس
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فادلوضوع، إذف، موضوع دقيق، وال ؽلكن أف يهزأ بو أو ؽلحوه 
تبلعب ابأللفاظ. بل ال بد أف يوجد احلق مع أحد الطرفُت، ووجوده مع 
أحدعلا غلعل الطرؼ اآلخر سلطئاً؛ فَتجع السؤاؿ ُب احلقيقة إٔب وجود 

الضروري أف تكوف.  االحتماالت كأشياء ؽلكن أف تكوف، ولكن ليس من
 فكبل الطرفُت يعًتؼ أبف اإلرادة، مثبًل، قد وجدت.

ولكن تقوؿ البلجربية كاف من ادلمكن وجود إرادة أخرى مكاهنا، 
وتقسم اجلربية على أنو من غَت ادلمكن أف يوجد شيء آخر بدذلا. فهل 
ؽلكن اآلف أف نلجأ إٔب العلم ليخربان أي ىذين النقيضُت على حق؟ يعًتؼ 

علم أبنو ال يستنبط نتائجو إال من مقدمات واقعة ابلفعل؛ ولكن كيف ال
ؽلكن أف ننتقل من العلم أبف شيئًا معينًا قد وقع إٔب العلم أو الظن أبف 
شيئًا آخر كاف ؽلكن أو ال ؽلكن أف يوجد مكانو؟ إذ ال يربىن على احلقائق 

يست بواقعيات، الواقعية إال ابحلقائق الواقعية. وأما االحتماالت، اليت ل
فبل شأف للواقعيات هبا. وإذا ٓب يكن لنا من األدلة إال تلكم احلقائق 

 الواقعية فبلبد أف تبقى مسئلة االحتماالت سراً غامضاً ال ينكشف أبداً.

والواقع أف احلقائق اخلارجية ال شأف ذلا ُب جعلنا جربيُت أو ال 
ى؛ فإذا كنا جربيُت جربيُت، وقد نقتبسها لتشهد لتلك الناحية أو لؤلخر 

فإان نتحدث عن تنبؤ الواحد منا أبفعاؿ اآلخر من غَت خطأ ُب ذلك 
التنبأ؛ وإذا كنا الجربيُت فإان نؤكد تلك احلقيقة: وىي أف احلياة لعبة خطرة 
مضطربة، ألان ال نقدر أف نتنبأ دبا سيكوف عليو أحدان من خلق أو دبا يفعلو 

عمل آخر من أعماؿ الرجاؿ عظم أـ ُب احلرب أو ُب السياسة أو ُب أي 
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حقر. ولكن من ذا الذي ال يرى عدـ كفاية ما يسمى ابألدلة ادلوضوعية 
من اجلانبُت؟ إف الدين ال ؽلؤل الفراغ الذي ُب عقولنا ليس شيئًا موضوعياً 
خارجياً؛ وأف الذي يقسم الرجاؿ إٔب رجاؿ احتماالت ورجاؿ ضد 

ض سلتلفة. فقد يبدو العآب ذلذا الرجل االحتماالت ىو عقائد سلتلفة أو فرو 
أكثر منطقًا وعقبًل إذا كاف فيو احتماالت، ولذلك أكثر عقبًل، إذا ٓب تكن 
فيو احتماالت؛ وعلى الرغم من أننا دائمًا نتحدث حوؿ اخلضوع لؤلدلة 
فإف ما غلعلنا من أنصار مذىب الوحدة أو مذىب التعدد، أو غلعلنا 

 ىو ُب احلقيقة إال وجداانت من ىذا القبيل.جربيُت أو الجربيُت، ليس 

ومعقل عاطفة اجلربيُت ىو كراىتهم لفكرة ادلصادفة، فعندما نبدأ 
نتحدث مع أصدقائنا حوؿ البلجربية فإهنم يبدوف كثَتًا من القلق والشك، 
ويقولوف أف فكرة ادلمكنات واالحتماالت، ووقوع واحد منها ليست إال 

، وادلصادفة فكرة ال ؽلكن أف يقبلها عاقل وصفاً امساً يكٌت بو عن ادلصادفة
دلا ػلدث ُب العآب. وأهنم ليتساءلوف بعد ذلك قائلُت ىل ادلصادفة إال نوع 
صفيق الوجو من البلمعقولية؟ وىل ىي شيء غَت سلب لبلطراد وللقانوف؟ 
وإذا ما صح أف توجد رائحة منها ُب أي مكاف، فما الذي ؽلنع اآلذلة كلها 

تدىور دفعة واحدة وما الذي ؽلنع النجـو من األفوؿ ومن ترؾ من أف ت
رلراىا الطبيعي؟ وما الذي ؽلنع اذليوٕب من الرجوع إٔب عهدىا ادلقلوب رأساً 

 على عقب اثنية؟

ال شك أف مبلحظات من ىذا القبيل حوؿ ادلصادفة كفيلة أبف تغلق 
ساف. ابب اجلدؿ بسرعة كما يغلقو أي شيء آخر ؽلكن أف غلده اإلن



 042 

ولكٍت كنت أخربتكم من قبل أبنٍت أريد أف احتفظ بكلمة "ادلصادفة" وأف 
أستعملها. فدعوان اآلف طلترب معناىا اختبارًا دقيقًا لنرى ىل غلوز أف تكوف 
ىذه الكلمة شبحًا سليفًا لنا، وإين أظن أف عصر شوؾ العوسج بقوة يزيل 

 منو قوة لذعو.

ت إال من افًتاض أهنا تدؿ على ويظهر أف لذعة كلمة ادلصادفة ٓب أت
شيء إغلايب، وأنو إذا حدث شيء ابدلصادفة، فبل بد أف يكوف من نوع غَت 
منطقي ومناقض للعقل. ولكن ادلصادفة ال تدؿ على شيء من ىذا 
القبيل؛ فهي لفظ سليب نسيب وال يعطينا حكمًا ما على الشيء الذي وقع 

مرتبطًا بشيء آخر؛ فليس ىو خربًا عنو إال أنو وقع من غَت أف يكوف 
وجوده مرتبطًا بوجود أشياء أخرى سابقة ُب الوجود عليو، وال مضموانً 
هبذه األشياء وال انشئًا ابلضرورة عنها. ودبا أف ىذه النقطة ىي أدؽ نقطة 
ُب احملاضرة وتتوقف عليها البقية فإين أرجوكم أف توجهوا إليها كثَتًا من 

إليو بنوع خاص ىو أف وصف الشيء أبنو  االنتباه. وما أريد أف أوجهكم
مصادُب ال ؼلربان شيئًا عن حقيقة ما قد يكونو ذلك الشيء ُب نفسو. فقد 
يكوف خَتًا وقد يكوف شراً. وكل ما يقصد بتسميتو مصادفيًا ىو أنو ليس 
مضموف الوجود، يعٍت أنو كاف ؽلكن أف يكوف غَت ذلك، ألف القوانُت اليت 

 خضاعو؛ فهو ابلنسبة إلينا غامض ومبهم.نعرفها ال تقدر على إ

ولكن وصف األشياء بذلك، عندما ينظر إليها من خارج أو عندما 
ينظر إليها من وجهة نظر األشياء اليت سبقتها، ال ينفي إمكاف اتصافها ُب 
ذاهتا بصفات إغلابية وابلوضوح وأبهنا ٓب توجد إال ُب وقتها ومكاهنا 
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ا أبهنا مصادفة إال أبف ذلا وصفًا خاصًا هبا ال ادلناسبُت ذلا. وال ينبئ وصفه
يتصف بو العآب الواقعي اتصافًا مطلقًا من كل القيود، بل اليتصف بو، ما 
دامت ادلسألة مسألة مصادفة، إال حُت يوجد ابلفعل. وإنو دلن السهولة 

 دبكاف أف نتصور العآب على ىذا النحو.

ظهر من عدـ ارتباط ومع ىذا، فيتحدث كثَت من الناس كأف أقل م
األجزاء بعضها ببعض، وكأف أقل مظهر من مظاىر االستقبلؿ وأقل ظل 
من اإلهباـ ُب ادلستقبل، مثبًل، سوؼ يهدـ كل شيء، وسوؼ يغَت من ىذا 
الكوف اجلميل وػلولو إٔب ما يشبو  رلموعة من الرماؿ غَت زلكمة البناء أو 

ادلستقبلة لئلنساف ىي ُب إٔب ال عآب على اإلطبلؽ. ودبا أف اإلرادات 
الواقع األشياء ادلبهمة الوحيدة اليت قد نغري ابالعتقاد فيها، فدعوان نقف 
حلظة لنرى ىل وصفها ابالستقبلؿ وابدلصادفة يؤدي حتمًا إٔب أف ػلدث 

 ُب الكوف مثل تلك النتائج ادلرعبة.

 فما ىو ادلراد ابلقوؿ أف اختياري الطريق الذي سأزبذه ُب ذىايب إٔب
ادلنزؿ بعد االنتهاء من احملاضرة مبهم وغَت واضح ُب تلك اللحظة احلاضرة 
ومسألة ترجع إٔب ادلصادفة؟ إنو يعٍت أف شارعي أكسفورد ودفنيت قد 
حضرا ُب الذىن؛ ولكن الذي سيقع عليو االختيار ىو أحدعلا، وأنو ىو 

ك اإلهباـ الواحد الدائر بينهما. وإين اآلف أسألكم جداًي أف تفًتضوا أف ذل
والغموض ُب االختيار حقيقي، وأف تفًتضوا، بعد ذلك، ذلك الفرض 
احملاؿ من أف االختيار ُب تلك احلادثة الواحدة قد تكرر، وأف االختيار ُب  

 كل مرة يقع على شارع غَت ما وقع عليو االختيار األوؿ.
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وبعبارة أخرى، تصوروا أنٍت ذىبت أواًل عن طريق دفنيت، وتصوروا 
لك أف القوة ادلتحكمة ُب الكوف قد أزالت عشر دقائق من الزمن بعد ذ

وأزالت معها كل ما وقع فيها، وأرجعتٍت إٔب عتبة تلك القاعة كما كنت 
قبل أف أختار، وتصوروا بعد ذلك أنٍت فضلت طريق أكسفورد. فماذا 
يكوف احلاؿ؟ إنكم أنتم ادلشاىدين فحسب تروف عادلُت مرددًا بينهما، 

ًا أمشي فيو ُب طريق دفنيت، وآخر أمشي فيو ُب طريق فًتوف عادل
أكسفورد. فإذا كنتم ُب ىذه احلالة جربيُت فإنكم تعتقدوف أف أحد ىذين 
العادلُت زلاؿ ابلنسبة ٕب من األزؿ، وتؤمنوف أبنو زلاؿ، ألنو غَت معقوؿ، أو 

فهل دلا فيو من اتفاؽ ومصادفة. ولكن إذا نظرًب ذلذين العادلُت من اخلارج، 
ؽلكنكم القوؿ أيهما زلاؿ ومصادُب، وأيهما معقوؿ وضروري؟ الأظن أف 
أكثركم إؽلااًن ابجلربية ؽلكن أف يكوف عنده أدىن علم ُب ىذا ادلوضوع. 
وبعبارة أخرى، كبل العادلُت يبدو لنا ُب تلك احلالة منطقيًا ومعقواًل، وليس 

ذي يوصف أبنو ىناؾ من معيار يبُت لنا العآب الضروري من اآلخر ال
 اتفاقي. 

ولكن افًتضوا اآلف أف ال داخل لئللو ُب ادلوضوع، وافًتضوا أف 
اختياري، إذا حصل ابلفعل، فقد ًب وال نقض فيو أبدًا، فأذىب إٔب البيت 
عن طريق دفنيت وليس ىناؾ من نقض وبطبلف. فإذا قلتم، كما غلب أف 

عن طريق أكسفورد، يقوؿ اجلربيوف اخللص، إنو كاف من احملاؿ أف أذىب 
ألف طبيعة األشياء أتىب ذلك، وإذا ما فرضنا حصولو فإنو يكوف مسألة 
مصادفة غَت معقولة، ويكوف نوعاً من اجلنوف وفجوة ُب الطبيعة سليفة، فإين 
ألفت نظركم إٔب أف قولكم ىذا ىو رلرد نظرية اعتربت عقيدة من غَت أف 
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أف كل واحد من الطريقُت   ترتكز على نظرة خراقة ُب التفاصيل. فبل شك
كاف يبدو لكم وٕب طبيعيًا قبل أف يقع مٍت االختيار الفعلي. فإذا ما كنت 
قد اخًتت طريق أكسفورد، فإف طريق دفنيت كاف ال بد أف يوصف ُب 
فلسفتكم أبنو فجوة ُب الطبيعية، وكنتم تذيعوف ذلك عن رضا وطيب 

 خاطر.

اليت ال ؽلكن أف ظليزىا فما أجوفها من صرخة، إذف، ضد ادلصادفة، 
بوجو ما، عندما تواجهنا، عن الضرورة ادلنطقية؛ ولقد استعملت ُب الداللة 
على ىذا أمثلة ُب غاية من البساطة، ولكن ليس ىناؾ من األمثلة ما يؤدي 
إٔب نتائج سلالفة. إذ ما ىي ادلسائل التخيَتية اليت تواجو ُب الواقع ونفس 

ما ىي تلكم األمور ادلستقبلة اليت تبدو اآلف األمر اإلرادة اإلنسانية؟ و 
مسائل ترجع إٔب ادلصادفة؟ أو ليست كلها مسائل مثل مسألة طريقي 
أكسفورد ودفنيت اللذين مثلنا هبما؟ أو ليست كلها أشياء من أنواع 
موجودة فعبًل وجارية كلها على غرار القانوف ادلوجود للطبيعة؟ وىل سبكن 

تفاقي على اإلطبلؽ وليس لو من صلة بسائر امرؤ ما أف يربز ما ىو ا
أجزاء العآب األخرى، أو حاوؿ أف يربز ذلك؟ أو ليست البواعث اليت 
تبعثنا، وما يقدـ نفسو إلرادتنا من مستقبل، انشئة كلها عن تربة ادلاضي؟ 
أو ليس كل واحد منها يبدو حُت يتحقق، سواء أربقق عرضًا أـ بطريق 
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اضي وقاببًل، على أحسن الوجوه وأكملها، ألف الضرورة، منسجمًا مع ادل
 (1)ػلتبك مع احلوادث ادلوجودة ىناؾ ابلفعل؟

كلما فكر اإلنساف ُب ىذا ادلوضوع عجب كيف أف ضجيجًا فارغاً 
ال مسوغ لو مثل ىذا الضجيج ضد ادلصادفة غلد صدى عظيمًا ُب قلوب 

ادلصادفة وال  الناس. إهنا كلمة ال زبربان بشيء عن حقيقة ما يوجد بطريق
عن الكيفية اليت هبا يوجد؛ وليس إستعماذلا سببًا إلاثرة حرب وجدؿ إال 
مظهرًا من مظاىر ادلذىب العقلي ادلطلق الذي يرغب ُب أف غلعل العآب  
كتلة واحدة خاضعة لسلطة واحدة؛ ولكنها رغبة قد ال يكوف الكوف 

يتعلق منو ابدلسائل  مضطرًا إلرضائها. فإف العآب الذي أعيش فيو اآلف فيما
العملية اليت سبكن الربىنة اخلارجية عليها ال يتميز عندي ُب قليل وال كثَت 
عن عآب قد تقررت فيو ادلسائل التخيَتية اليت واجهت إرادتكم منو دبجرد 
ادلصادفة واالتفاؽ. لذلك أقرر أنٍت راغب ُب أف امسي عادلكم ىذا عآب 

ة لكم أنتم فإنو من البُت أف مسائل مصادفة ابلنسبة ٕب. وأما ابلنسب
االختيار اليت بدت ٕب غَت معللة وغامضة، وغَت مرتبطة بغَتىا، ىي ُب 

                                                 
من احلجج السائدة ضد حرية اإلرادة أهنا لو كانت حقاً لصح أف يكوف قاتل اإلنساف من أعز  (1)

صدقائو كما أنو من شر أعدائو، ولصح لؤلـ أف زبنق طفلها ُب مهده كما ترضعو، ولصح لئلنساف أ
أف يقفز من انفذة الدور الرابع كما ؼلرج من ابب البيت. ولكٍت أرى أنو من اخلَت دلن يستعمل مثل 

إف كل احلجة أال يشاركنا ُب حبثنا حىت يعرؼ موضوع البحث احلقيقي، فبل يقوؿ مذىب االختيار 
شلكن مادايً شلكن كذلك خلقياً. أنو اليقوؿ أكثر من أف كثَتاً من األمور ادلتعددة اليت تواجو إرادتنا 
شلكن الوقوع. ولكنو من الواضح أف نبلحظ أف األمور اليت تتعلق هبا إرادتنا شلكن الوقوع. ولكنو 

ن ادلمكنات ادلادية اليت ؽلكن من الواضح أف نبلحظ أف األمور اليت تتعلق هبا إرادتنا أقل بكثَت م
 أف نتخيلها.
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نظركم ابلعكس، ألنكم وسطها وتعيشوف فيها وتربزوهنا. إهنا تبدو لكم 
قرارات؛ والقرارات، عند من يصدرىا، حقائق نفسية خاصة. وعلى الرغم 

ى نفسها وقت وجودىا، فإهنا ال تتضح من وضوحها ُب نفسها وبرىنتها عل
ذلك الوضوح للحظة اخلارجية حىت تربطها مع بقية أجزاء الطبيعة، 
فتجعلها مستمرة معها. إهنا تبدو لنفسها كأهنا ىي اليت ذبعل الطبيعة 
مستمرة؛ وإهنا لتبدو لنفسها أيضاً، بسبب عمليتها الغريبة القوية من 

ى، زلولة ادلستقبل ادلتعدد ادلبهم إٔب التسليم إبحدى ادلمكنات دوف األخر 
 ماض بسيط ال نقض فيو وال تغيَت.

ولكن ال شأف لنا اآلف بسيكلوجية ادلوضوع. فخبلؼ اجلربية مع 
أرابب ادلصادفة ال شأف لو من حسن الطالع مع ىذا أو ذاؾ من التفاصيل 
السيكلوجية. إنو خبلؼ ميتافيزيقي. فتنكر اجلربية اإلهباـ والتعدد ُب 
اإلرادات ادلستقبلة، ألهنا تعتقد أنو ليس ُب ادلستقبل إهباـ أو تعدد. ولكنا 
قد قلنا ما يكفي جوااًب على ىذا. فاإلرادات االختيارية ادلستقبلة ال تعٍت 
إال ادلصادفة؛ دعنا نصيح بذلك من أعلى قمة إذا ما كاف ذلك ضرورايً، 

، مثل فكرة العطية ألان نعرؼ اآلف أف فكرة ادلصادفة ىي، على التحقيق
وليس بينهما من فرؽ إال أف أحدعلا اسم داؿ على ذـ، واآلخر على 
مدح، ولكن كبل منهما اسم داؿ على شيء ليس لنا سلطاف على إغلاده. 
وأما كوف العآب أحسن أو أسوأ بسبب وجود ادلصادفات أو العطااي فيو 

اليت ال حق لنا فهذا يتوقف على نتيجة تلكم األشياء غَت ادلؤكد حصوذلا 
 قبلها واليت ال نقدر أف نوجدىا.
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وىذا ُب النهاية يقربنا من موضوعنا، قد علمنا معٌت اجلرب، ورأينا أف 
البلجرب يوصف حقًا أبنو مصادفة؛ وقد رأينا أف كلمة ادلصادفة، اليت علمنا 
أف نرتعد لسماعها كما نرتعد من الوابء ادليتافيزيقي، كلمة سالبة ال تعٍت إال 
أنو ليس ىناؾ جزء من العآب، مهما عظم، ؽلكنو أف يزعم أف لو احلق ُب أف 

 يتحكم ُب مصَت الكل ربكماً مطلقًا.

ولكن، على الرغم من أنٍت عندما كنت أربدث عن مسائل ادلصادفة 
ربدثت عنها أحيااًن كأهنا موجودة خارجاً، فإين ٓب أكن أقصد ذلك وقتئذ. 

عآب عآب مصادفة أواًل؛ وٓب نقل أكثر من أننا وٓب نقرر بعد إذا كاف ىذا ال
اتفقنا على أنو يبدو كذلك. وإين أعيد اآلف ما قلتو أواًل من أف السؤاؿ 
يتعذر حلو من انحية نظرية. وخَت ما ؽلكن أف أعملو ىو أف نعرؼ معرفة 
عميقة الفرؽ بُت عآب رلبور وبُت عآب فيو مكاف للمصادفة؛ وؽلكننا أف نبدأ 

 عد أف فرغنا من مقدماتنا الطويلة.اآلف ب

بيد أين أحب أف أبُت لكم أواًل ما الذي يتضمنو القوؿ ابجلرب ُب ىذا 
العآب. وما أريد أف أنبهكم إليو مرتبط كلو بتلك احلقيقة، وىي أنو عآب ال 
بد أف نصدر فيو دائمًا ما أمسيو أبحكاـ األسف والندـ اليت تكاد تبلـز 

ر علينا ساعة من الساعات ال نرغب فيها ُب حصوؿ حياتنا. فبل تكاد سب
شيء غَت ما حدث، وإهنم لسعداء حقًا ىؤالء الذين ٓب تردد قلوهبم منا 

 رغبة عمر اخلياـ حُت يقوؿ:

 آه لو أدرؾ منحوس شقى دفًت الغيب          
 

 ودلا ؼلتم لدعا اي ذا القضاء ادلرـب 
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 ذلػػػػػػػػػػك امسػػػػػػػػػػى فازلػػػػػػػػػػو شلػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػطر      
                 

 أو فسػػػػػػػجلو بلػػػػػػػوح مػػػػػػػن نضػػػػػػػار 
 

 آه لػػػػػػػػػو رضػػػػػػػػػت القضػػػػػػػػػاء ادلغشػػػػػػػػػما  
               

 فػػػػػػانربى يلغػػػػػػي معػػػػػػي مػػػػػػا أبرمػػػػػػا 
 

 لتناولنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا النظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأما  
                      

 وأعػػػػػػػػدانه علػػػػػػػػى أشػػػػػػػػهى غػػػػػػػػرار 
 

إنو شلا ال ينكر أف كثَتًا من ذلك األسى ليس إال ضباقة وجهبًل، 
ولذلك ال يظهر العقبلء من األسى واألسف إال قليبًل. ولكن ال يزاؿ بعض 

أسف من أجل  -من األسى واألسف عنودًا صعب ادلراس ال يغالب 
أفعاؿ القسوة والوحشية أو من أجل أفعاؿ اخليانة، مثبًل، سواء أكانت 

نا أـ فعبًل لغَتان. ويبعد أف يظل واحد من الناس متفائبًل بعد مساعو فعبًل ل
 تلك احلادثة اليت حدثت ُب بركتوف، وىي قتل رجل زوجتو.

فلقد كانت زوجتو مصدر آالـ ومتاعب لو وأثقلو وجودىا؛ 
فليتخلص منها، وغرر هبا وذىب هبا إٔب مكاف صحراوي، وىناؾ أطلق 

دلا قالت لو وىي طرػلة على األرض، "لعلك عليها أربع مقذوفات انرية. و 
ٓب تفعلو عن قصد اي عزيزي" قاؿ ذلا، وىو يضرب رأسها حبجر لتموت، 
"ال، إنٍت ٓب أفعلو عن قصد". فبل شك أف حادثة مثل ىذه احلادثة 
مصحوبة بعبارات لينة من ادلعتدى عليو وبرضا منو نفسي موضوع لكثَت 

ف ػلتاج إٔب شرح أو تفصيل. وعلى من اآلالـ والندـ؛ وذلك أوضح من أ
الرغم من أهنا قد تكوف منسجمة سباـ االنسجاـ مع العآب ادليكانيكي، 
فنحن نشعر أهنا ال تتناسب مع العآب اخللقي، وأف غَتىا كاف يكوف خَتاً 

 منها.
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ولكن الفلسفة اجلربية ترى أف القتل واجلملة الكبلمية وتفاؤؿ 
األزؿ؛ وليس لغَتىا فرصة ُب أف ػلتل ادلعتدى عليو كلها ضرورية من 

مكاهنا، وترى أف االعًتاؼ إبمكانية وجود ادلغاير يؤدي إٔب إبطاؿ العقل 
وإلغائو؟ فبل بد أف صلعل قلوبنا كاجللمود ضد ىذه الفكرة. وىنا يتضاعف 
حجم موضوعنا ويتكاثف، فإان نلمس أوؿ ادلشاكل ادلتضمنة ُب مذىب 

دت أف أنبهكم إليها. فإذا كانت حادثة القتل اجلرب ومذىب الوحدة اليت أر 
اليت حدثت ُب بركتوف قد استدعتها أجزاء العآب األخرى، وإذا كاف ال بد 
من حصوذلا ُب اللحظة اليت عينت ذلا، وٓب يكن ىناؾ شيء آخر بدذلا 
ؽلكن أف ينسجم مع الكل، فما الذي ؽلكن أف ضلكم بو على ىذا العآب؟ 

سى واألسف، ونقوؿ، معا علمنا أبنو ال تغيَت ُب وىل نصر على أحكاـ األ
ىذا العآب وال تبديل، أنو كاف يكوف عادلًا امسى من ىذا العآب، إذا ٓب يوجد 
فيو أمثاؿ حادثة بركتوف؟ يبدو ذلك طبعًا شيئًا عاداًي ومعقواًل؛ ولكنو ليس 
. إذ تصف أحكاـ األسف القتل  ُب الواقع إال نوعًا مقصودًا من التشاـؤ

أبنو شيء قبيح، واحلكم على الشيء أبنو قبيح يعٍت أنو شيء حقو أال 
يكوف، وأف شيئًا آخر غلب أف أيخذ مكانو. فاجلربية، إبنكارىا أف شيئاً 
آخر كاف ؽلكن أف يقع بدؿ ما وقع ابلفعل، تعرؼ العآب، إذف، أبنو مكاف 

مصاابً  يستحيل فيو وجود ما حقو أف يوجد، وبعبارة أخرى، تعتربه عضواً 
ُب تركيبو وتكوينو بفساد ال يعاِب وخلل ال يصلح، وٓب يذىب تشاـؤ 
شوبنهاور حدًا أبعد من ىذا. فكأف ىذا الرأي يقوؿ: القتل عرض، وىو 
عرض خبيث ألنو ينتمي إٔب كل خبيث، ال يقدر أف يعرب عن طبيعتو أو 

 يظهر نفسو إال إببراز أعراض مثل ىذه ُب تلك األمكنة اخلاصة. 
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كن إذا كنا جربيُت عقبلء فبل بد أف ػلوؿ األسف على القتل ول
نفسو إٔب أسف أكثر عمومًا ومشواًل. ألنو من احلماقة أف أتسف للقتل 
وحده، بل غلب أال ؼلتلف احلاؿ ابلنسبة للموضوعات األخرى اليت 
تستدعي األسف، فالذي ينبغي أف أنسف لو ىو النظاـ الكلي الذي يكوف 

. ولست أرى سللصًا من تلك النتيجة ادلتشائمة، ما دمنا القتل جزءًا منو
جربيُت وما داـ لنا أحكاـ من األسى واألسف. فبل سللص للجربيُت من 
التشاـؤ إال بًتؾ أحكاـ األسف، وذلك شلكن احلصوؿ، إذ بُت التاريخ أنو 

 غَت زلاؿ، وقد يكوف الوجود الطويل للشيطاف خَتاً.

بدأ الشر فقد يكوف العآب معو من ذلك أنو على الرغم من أنو م
انحية عملية خَتًا منو على فرض وجوده من غَته، وُب كل انحية من 
نواحي احلياة، صلد أف مقدارًا من الشر ضروري لوجود نوع ساـ من اخلَت. 
وليس ىناؾ ما ؽلنع أي فرد من تعميم ذلك الرأي، ومن اعتقاد أننا إذا كنا 

نواحي والتعلقات، فإهنا كلها، حىت مسائل ننظر إٔب األشياء من صبيع ال
مثل حادثة بركتوف، قد تبدو مكفرًا عنها بسبب ما أيٌب على غرارىا من 
حاداثت، أو ما ينشأ عنها  من عرب. والتفاؤؿ نفسو أيضاً، ذلك التفاؤؿ 
ادلنظم ادلعٌت الذي ىزأ منو فولتَت ىو أحد الطرؽ ادلثلى ادلمكنة اليت قد 

نفسو على النظر إٔب احلياة والتدبر فيها. ولقد كاف مثل  يدرب هبا اإلنساف
ذلك التفاؤؿ فضيلة من فضائل رجاؿ من أكثر الناس تدينًا، وذلك 

 لتجرده عن كل تعصب وشدة يقينُت، وألنو مضاء آبماؿ طيبة وجدانية.
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"فدع قلبك ؼلفق مع قلب الطبيعة اخلفاؽ، إذ أف احلاؿ نَت رائق ُب 
 سائر البطاح".

تكوف األشياء صبيعها حىت القسوة واخليانة من الثمرات الطيبة وقد 
اليت أيٌب هبا الزمن، ويكوف ادلراء ُب تفاصيلها نوعًا من الكفر واإلنكار. 
وابختصار، ال يكوف الكفر احلقيقي إال حُت يوجد ذلك ادلزاج التشاؤمي، 

وؿ الذي يدع النفس ترضخ للندـ ابحلزف واألسى وما شاهبها. وىكذا يتح
 تشاؤمنا اجلربي إٔب تفاؤؿ جربي، وذلك بًتؾ أحكاـ األسى واحلزف.

ولكن أٓب يوقعنا ىذا ُب ورطة منطقية عجيبة؟ إذ أف مذىبنا اجلربي 
قد أدى بنا إٔب القوؿ أبف أحكاـ األسى أحكاـ خاطئة، ألهنا متشائمة من 
حيث تضمنها أف ادلستحيل حقو أف يكوف. ولكن ما تقولوف حوؿ 

ُب ذاهتا؟ إذا كانت خاطئة فكاف ينبغي أف ربل زللها أحكاـ األحكاـ 
أخرى. ولكن ال شيء ؽلكن أف ػلل زللها، ألف الضرورة اقتضت وجودىا؛ 
وىكذا يبقى العآب كما كاف من قبل مكااًن يستحيل فيو وجود ما حقو أف 
يكوف. وىكذا فلم طللص إحدى قدمينا من مستنقع التشاـؤ إال لتنغمس 

انغماسًا شديدًا. وإذا كنا قد أصلينا أعمالنا من ربقة الشرور،  األخرى فيو
فقد بقيت أحكامنا مضغوطًا عليها بشدة وزلصورة. وإذا ٓب يكن كل من 
القتل واخليانة خطيئة، كانت أحكاـ األسى النظرية أحكامًا خاطئة وكانت 

التأرجح ىزؤًا وضباقة. وىكذا تظهر حياتنا النظرية وحياتنا العملية نوعًا من 
والًتاوح صعودًا وىبوطًا بسبب وجود الشر، وارتفاع أحدعلا بسبب ىبوط 
اآلخر. فبل ؽلكن أف يكوف كل من القتل واخليانة حسنًا إال إذا كانت 
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أحكاـ األسف قبيحة، والؽلكن أف تكوف ىذه خَتًا إال إذا كاف القتل 
؛ فبل بد أف واخليانة شراً. ولكنو قد افًتض أف كبل األمرين مقضي بو أزالً 

يكوف ىناؾ شيء ُب العآب خطأ وغَت معقوؿ، وال بد أف يكوف اخلطأ أو 
اخلطيئة جزءًا من ذلك العآب. وتظهر النظرة األؤب أنو ال سللص من تلك 
الورطة. فهل ننغمس اثنية ُب التشاـؤ الذي ظننا من قبل أننا قد صلوان منو؟ 

الف عقولنا وضمائران، أف أو ليس ىناؾ طريق ؽلكننا بو، من غَت أف طل
 نعترب كبل من القسوة واخليانة والترـب واألسى خَتًا؟

حقاً، إف ذلك دلمكن؛ وقد يكوف صبهوركم قادراً على أف يكيف ىذا 
الطريق. ولكن الحظوا، أواًل، كيف أف مشكلة اجلرب واالختيار قد انزلقت 

ف يسميو آابؤان بنا ابلضرورة إٔب مشكلة التشاـؤ والتفاؤؿ، أو إٔب ما كا
"مشكلة الشر". وىنا صلد أف أسلوب رجاؿ الدين أبسط األساليب 
وأعمقها؛ وىو األسلوب الذي المفر منو، ال ألهنم قد سبسكوا ابحلزف 
واألسف، كما يقوؿ بعض اذلازئُت، واعتربوعلا نوعًا من الًتؼ والنعيم 

كر فيها الروحيُت، ولكن ألف احلزف واألسف حقائق موجودة ال بد أف يف
شارحو ىذا العآب شرحاً جرباًي أو غَت جربي. فإذا قدر ذلما أف يكوان خطأ، 

 أفليس جناح خفاش البلمنطقية يرفرؼ، إذف، على العآب؟

ليس ادلنجي من ىذه الورطة، كما قلت آنفًا، ابلبعيد. فقد تكوف 
األفعاؿ الضرورية اليت ضلزف خطأ من أجل وقوعها خَتاً، وقد يكوف خطأان 
ُب األسى عليها خَتاً أيضًا، ولكن بشرط واحد؛ وىو أنو ينبغي أف ال نعترب 
العآب آلة مادية هتدؼ ضلو إغلاد ما ىو حسن ُب اخلارج، بل غلب أف نعتربه 
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وسيلة هتدؼ ضلو جعل معرفتنا حبقيقة ما ىو خَت وما ىو شر ُب نفسيهما 
بًتؾ ما ىو شر، عميقة، ونرى أف الطبيعة ال هتتم إبغلاد ما ىو خَت أو 

ولكنها هتتم دبعرفة ما ىو خَت وما ىو شر، وأف احلياة ليست إال قضمًا 
مستمرًا لثمر شجرة ادلعرفة. تلك ىي الوجهة اليت تعودت أف أمسيها وجهة 
النظر األغنسطية )األدرية(. وعلى ىذا فليس العآب تفاؤليًا وال تشاؤمياً، 

د يوقع ُب االشتباه، فسوؼ ال ولكنو أغنسطي. ولكن دبا أف ىذا اللفظ ق
أستعملو إال قليبًل، وسأستعمل بدلو ذاتيًا )عنداًي أو نسبياً( ووجهة النظر 

 الذاتية.

للمذىب العندي ثبلثة فروع كربى، قد تسميو علمية ووجدانية 
وحسية. وىي تتفق كلها ُب مسألة جوىرية حوؿ العآب، وىي احلكم أبف  

دلا نفكر أو نشعر حولو. وتربر اجلرؽلة كل ما ػلدث ىناؾ فهو ابإلضافة 
جرمها، من حيث أهنا ذبعل عقولنا تدرؾ اإلجراـ، وابلتإب تدرؾ توبيخ 

الغلط ُب  -الضمَت واألسف واألسى؛ والغلط ادلتضمن ُب الندـ واألسف 
يربر من نفسو  -افًتاض أف ادلاضي كاف ؽلكن أف يكوف خبلؼ ما وقع 

عل إدراكنا حلقيقة ما ذىب ببل إمكاف رجوعو أيضاً ابستعمالو. فاستعمالو غل
سريعاً. فعندما نفكر فيو كأنو الذي كاف ؽلكن أف يكوف )وىي أخبث كلمة 
فاه هبا اللساف أو خطها القلم(، فإف صفتو اخللقية تتحدث إلينا جبماؿ 
طبيعي؛ وابلعكس، عدـ الرضا الذي ينشأ عن تفكَتان ُب ىذا الذي أزالو 

سبب لنا غصة شديدة. وتلك لعمري حالة قد نغري عن مكانو الطبيعي ي
أبف نصفها أبهنا حيلة للطبيعة عجيبة، زبدعنا لتحسن وتزيد من معرفتنا، 
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وتفعل كل ما ُب مقدورىا لتبالغ لنا ُب تلك ادلسافة الشاسعة بُت ىاتُت 
 النقطتُت ادلتقابلتُت من اخلَت والشر اللتُت تتأرجح بينهما اخلليقة.

 أماـ النظر ما ؽلكن أف يسمى مشكلة اجلرب على رأي هبذا قد أبرزان
اجلربية اليت تزعم أهنا تفكر ُب األشياء. وأما اجلربية ادليكانيكية فإهنا تفخر 
أبهنا ال تفكر ُب ىذه ادلشاكل على اإلطبلؽ. وعلى الرغم من أف العآب ال 

سجاـ، بد أف يرضى القضية الفرضية اليت تتطلب االرتباط ادلادي فيو واالن
فإنو يهزأ من كل من يفًتض أنو ال بد أف يكوف فيو انسجاـ خلقي أيضًا. 
وإنٍت أعتقد أف عدد اجلربيُت ادليكانيكيُت من بينكم الليلة قليل، وأف اجلرب 

 -الذي قد تتعرضوف لو ىو ما أمسيو ابجلرب اذلُت؛ وىو اجلرب الذي ؼللط 
االعتبارات ادلتعلقة دبا ىو بُت  -حُت يقرر أي نوع من العوآب ىذا العآب 

حسن وقبيح واالعتبارات ادلتعلقة ابلسبب وادلسبب. ومشكلة ىذا النوع 
من اجلرب ىي مشكلة قرهنا األيسر تشاـؤ وقرهنا األؽلن ذاتية وعندية. 
وبعبارة أخرى، إذا أراد ادلذىب اجلربي أف يتخلص من الشك، فبل يصح 

ية، بل ال بد لو أف يعتربعلا وسائل لو أف ينظر إٔب اخلَت والشر نظرة موضوع
 زلايدة ُب أنفسها هتدؼ ضلو إغلاد شعور علمي وخلقي فينا.

، كما نعرؼ صبيعًا، ابألمر اذلُت. ولقد  فليس اخلبلص من التشاـؤ
أابنت لكم حبوثكم تلك الصعوبة اليت ال يكاد يتغلب عليها ُب إدراؾ أف 

وأف مبدأ الكماؿ ادلطلق يتفق ىناؾ مبدأ واحدًا ذبري على غراره األشياء، 
 ونظرتنا اليومية إٔب حوادث احلياة.
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فإنو ال يزاؿ يسأؿ: إذا كاف الكماؿ ىو ادلبدأ، فكيف وجد 
البلكماؿ؟ وإذا كاف اإللو خَتاً، فكيف خلق الشر، أو إذا كاف ٓب ؼللقو 
فكيف مسح بوجوده؟ وإذا كانت خَتية اإللو ووحدتو وقوتو تبقى غَت شلارى 

ال مناقضة فبل بد أف يفهم الشر على أنو ظواىر فحسب؛ وال بد أف فيها و 
يفهم الشيطاف على أنو كذلك أيضاً، وأف يطهر منو العآب الواقعي. ويظهر 
أف خلق الطرؽ لعملية التطهَت ىذه وجلعل الشر يبدو أقل شرية ىو طريق 

 .(1)العندية

هتا بعض أو ليس وصفنا األشياء اخلارجية أبهنا شر أو خَت ُب ذا
اخلرؽ؟ وىل ؽلكن أف يكوف كل من القتل واخليانة، إذا اعتربا رلرد حوادث 
ربدث، أو حركات مادية، شرًا ُب نفسيهما من غَت أف يكوف ىناؾ من 
يشعر بشريتهما؟ وىل ؽلكن أف تكوف اجلنة خَتًا ُب ذاهتا من غَت وجود 

سن والقبائح بعضها آلة هبا يدرؾ ذلك احلسن؟ إنو ال ؽلكن عملياً سبييز احملا
من بعض إال ابألحكاـ اخللقية حوذلا. فاألحكاـ اخللقية ىي األشياء 
ادلهمة، وأما احلقائق اخلارجية فليست إال وسائل إلغلاد تلك األحكاـ. 

 وىذا ىو ادلذىب العندي.

                                                 
ليس عندي ما أقولو لقارئ يرضى ابلتشاـؤ وال يرى مانعاً ُب القوؿ أبف الكل قبيح أكثر من أف  (1)

رغباتو ومطالبو من العآب أفل من مطاليب منو. بيد أين أتريث قليبًل بعد طلبها قبل أف أصل إٔب حالة 
كاف يقصد أف قبح بعض األجزاء ال ؽلنعو من أف يقبل الكل ما   اليأس من إرضائها. ولكن إذا ما

دامت أجزاؤه األخرى ترضيو، فأين أرحب بو حليفاً. إنو يكوف بذلك قد ترؾ فكرة الكل اليت ىي 
 جوىر الوحدة اجلربية، واعترب األشياء متعددة، كما قررت أان ُب ىذه الصحائف.
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ال بد أف يكوف كل واحد منا قد تعجب يومًا من التناقض الغريب 
ولو أف تتبع احملاسن اخلارجية ىو حياهتا، فإف  ُب طبيعتنا اخللقية؛ ذلك، أنو

احلصوؿ على تلك احملاسن يبدو سببًا ُب خنقها وموهتا. وإال دلاذا يوقظ 
وصف اجلنة أو أي زلل آخر للتنعم، إف ُب األرض وإف ُب السماء، رغبة 
فينا إال ُب التخلص والنجاة منها والفناء ُب هللا؟ ودلاذا ال نعترب اجلنة 

دلليئة ابألحلاف اليت تذكر لنا يـو األحد، واليت تشبو ادلائدة الطيبة، الصافية ا
إننا نعتربىا مزغلًا طريفًا من اجلنوف واحلقيقة  (2)إال أرض الكسوؿ وأحبلمو؟

ومن اجلهاد وادلوت، ومن األمل واخلوؼ من األٓب والعزة، اليت تلوف حالتنا 
 من احلياة. احلاضرة، وال تثَت ُب صدوران إال ملبلً وسأماً 

إف طبائعنا ادلادية اليت خلقت للصراع وللجهاد لعاجزة كل العجز 
عن أف تفهم تلك الصور اجلوفاء اليت ال تعرب عن شيء أو أف نتمتع هبا. 
وإان لنقوؿ: إذا كاف ىذا ىو شبرة اجلهاد، وإذا كانت األجياؿ ادلتتابعة من 

ياء وقاسى الشهداء، النوع اإلنساين قد جاىدت ٍب ماتت، وإذا جهد األنب
وأريقت الدموع ادلقدسة ال لغرض من األغراض غَت الرغبة ُب صلاح رلموعة 
من ادلخلوقات ادلتصفة دبثل ىذه احلماقة اليت ال ذبارى، والرغبة ُب أف 

إذا كاف الشأف كذلك، فاذلزؽلة خَت من  -يطوؿ أمد حياهتا الوادعة اذلادئة 
يرخي الستارة قبل أف ينتهي آخر  االنتصار، أو ابألحرى خَت للمرء أف

                                                 
لعاـ  Londonطبعة  Barristerلػ  Sir James Stephenقارف بُت ىذا وبُت مقاالت  (2)

 .=82، =28صحائف  0;=2
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فصل من فصوؿ الرواية، لينقذ عمبًل على جانب عظيم من األعلية ُب 
 ادلبدأ من الوصوؿ إٔب خاسبة مثل ىذه ال نظَت ذلا ُب التفاىة واحلقارة.

ىذا ىو كل ما ينبغي أف أقولو، إذا ما دعيت ألبرىن على ادلذىب 
أنٍت لست واحدًا منهم، فبل األغنسطي، وأما أنصاره، وأنتم تشاىدوف 

غلدوف صعوبة ُب أف يقولوا شيئًا كثَتاً. فقد يقولوف إذا اعترب كل حسن 
 خارجي شيئاً اثبتاً ال يقبل التغَت فسيصبح مصدر ملل وتعب للجسم.

فبلبد أف يكافح ويبعد أحيااًن ليتم الشعور حبسنو، وال يعرؼ إنساف 
ذىبت، وال يقدر على إرجاعها  قيمة الطهارة والرباءة حىت يعلم أهنا قد

اثنية. وال يندـ القديس، ولكن النادـ ىو ادلخطئ الذي عرؼ احلياة من 
صبيع نواحيها وخربىا طواًل وعرضًا وعمقاً. وليس ادلثل األعلى للحياة 
اإلنسانية عدـ وجود الرذيلة، ولكنو ُب وجود الرذيلة شلسكة الفضيلة 

أهنا ليست احلالة الدائمة للنوع  بعنقها. وليس ىناؾ ما غلعلنا نفًتض
اإلنساين. وال شك أف ىنالك كثَتًا من الصدؽ والعمق فيما تصر عليو 

 مدرسة شوبنهاور من أف التقدـ اخللقي ليس إال غشاً وخداعاً.

فكلما ذىب مظهر من مظاىر الشر خلفو ما ىو أكثر منو دىاء 
وبذلك ال نقرب  وأكثر مساً. ويتحرؾ أفقنا األخبلقي معنا كلما نتحرؾ،

أبدًا من ذلك اخلط البعيد حيث تلتقي األمواج السوداء ابألمواج الزرقاء. 
وإنو ليخيل لنا أف الغرض من خلقنا ليس إال إثراء لقواان اإلدراكية أبنواع 
الشعور اخللقي، بواسطة ذلك التقابل احلاد بُت الصفات اإلنسانية 
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نا ألف يكوف آلة تعبث هبا واالختبلؼ العظيم فيها. وذلك يضطر بعضًا م
شهوة الغضب ويستدعي من آخرين أف يكونوا مظهرًا من مظاىر الشرؼ. 
ولكن النظرة العندية ترجع كل ىذه االختبلفات احلسية إٔب شيء واحد 
مشًتؾ. وقد يكوف التعيس ادلنكود السجُت ُب غرفة اجملرمُت متجرعًا كأساً 

ا أبدًا واحد من ىؤالء الذين من نبيذ احلقيقة، ال ؽلكن أف يتذوؽ طعمه
يسموف ابحملظوظُت. والشعور اخلاص بكل واحد منهم يكوف نغمة ضرورية 
ُب جوقة أخبلقية عظمى أخرجتها القروف، ُب سَتىا، من قلوب من عاش 

 من الناس.

يكفي ىذا القدر من مذىب العندية، وإذا كانت مشكلة اجلرب ىي 
، فلست أ رى داعيًا للًتدد من الوجهة النظرية ُب التخيَت بينو وبُت التشاـؤ

احملضة. إذ أف ادلذىب العندي ىو ادلنهج الذي يبدو أكثر اعتدااًل. وقد ال 
يكوف العآب إال ىذا. فعندما يتملك حب احلياة اإلنساف، وعندما تبدو كل 
مظاىرىا وشهواهتا حقيقة ال سبارى، وعندما نرى أف أكثر األشياء خبثًا 

س الشمس اليت أشرقت على أكثرىا خَتًا وروحانية، وشرًا قد أضيء بنف
ونرى أف كل واحد منها ليس إال جزءًا من تلك الثروة الكاملة، عندما 
يكوف الشأف كذلك، فإف االنكماش عن مواجهة حقائق ذلك الكل ورجاء 
أف شيئًا منها ٓب يكن ليس إال طريقًا ملتواًي عقيمًا ُب مواجهة عآب شديد 

ثل ذلك العآب. فاألحرى بنا أف أنخذ وجهة النظر التمثيلية القوة والبطش م
ونعامل األشياء كلها على أهنا رواية عظمى ال تنتهي تبتكرىا روح العآب، ُب 

 زلاولتها ربقيق رغباهتا، ٍب تتدبر فيها.
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إنٍت أرجو أال يتهمٍت أحد، بعد كل ماقلت، أبنٍت قد خبست براىُت 
ف أف انتقل ألبُت لكم دلاذا ٓب تقنعٍت ىذه ادلذىب العندي حقها. وأحب اآل

األسباب، على الرغم شلا قد يكوف ذلا من قوة، غَت أين آمل أف تفًتضوا 
 معي أف اعًتاضاٌب التزاؿ زلتفظة بكل ما كاف ذلا من قوة.

وإين اعًتؼ بصراحة أهنا كلها ترجع إٔب الناحية العملية، فإذا قبلنا 
دايً ٍب تتبعنا نتائجو، فإننا ال بد أف نواجو ادلذىب العندي عملياً وأخذانه ج

دبا غلعلنا نقف ونًتيث. فدع ادلذىب العندي ال يبدأ بطريق عقلي عنيف، 
وستجده مضطرًا، بقوانُت طبيعتو، ألف يكوف من نفسو جانبًا آخر، ٍب 
ينتهي بفساد عجيب. فعندما ينكر القوؿ أبف بعض األمور الواجبة خَت ُب 

وف بفعلها، بقطع النظر عن شعوران ضلوىا، وعندما يقدس ذاهتا، وأننا ملزم
الرأي ادلخالف من أف قيامنا ابلواجب وتركنا لو سواء ُب أهنما إظلا ؼلدماف 
غرضًا مشًتكاً، وذلك ىو ربصيل ادلعرفة النفسية والشعور النفسي، وأف 
الغرض من احلياة ىو العمق ُب ربصيل تلك ادلعرفة وذلك الشعور، عندما 

إٔب ذلك احلد، فعند أية نقطة من ادلنحدر سنقف ُب ىبوطنا؟ إف نصل 
ادلذىب العندي يؤدي إٔب بطبلف القوانُت اخللقية ُب علم البلىوت، 
ويؤدي إٔب خياالت وأوىاـ ُب األدب، وُب احلياة العملية إٔب وجداف ال 

 روح لو أو إٔب مذىب حسي غَت زلدود.

عل الكسأب أكثر خضوعاً إنو يريب ُب العقل مزاجًا جرباًي، وغل
وكسبًل، وغلعل األقوايء أكثر هتورًا وبطشاً. وإان لنشاىد ُب كل مراحل 
التاريخ أف ادلذىب العندي، كلما بدأ اجملاؿ أمامو فسيحاً، كاف يفرط 
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متجاوزًا احلدود ُب كل انحية من النواحي الروحية واخللقية والعملية، وكاف 
ـ اىتماـ وعدـ مباالة، وكاف يؤدي ذاؾ ينقلب تفاؤلو ُب األخبلؽ إٔب عد

بدوره إٔب فساد واضلبلؿ. وأنو اآلف حلق أف تقوؿ إذا كاف لفلسفة ىيجل 
العندية أف تذيع ىنا وُب إصللًتا، كما حدث ذلك مرة ُب أدلانيا، فإهنا ال بد 
أف توجد ذلا ىنا كما فعلت ىناؾ انحية يسارية، وتنتج ملبًل وسآمة. ولقد 

رغلًا من خرغلي ىذه ادلدرسة نفسها يعلن من احملراب أنو مسعت ابلفعل خ
راغب ُب أف يذنب كما أذنب داود، إذا كاف ُب إمكانو أف يتوب توبة  
كتوبة داود. قد تقولوف إنو كاف ُب ذلك الوقت قريب عهد ابالنغماس ُب 
الشهوات؛ قد يكوف ذلك. ولكن ادلهم ىو أف مثل تلك احلالة قد يصبح 

 ندية ضرورة منظمة ووظيفة رئيسية ُب احلياة.ُب الفلسفة الع

وبعد أف يفرع من احلقائق الكبلسيكية الصادقة، ال بد أف ذبرب 
األخرى ادلستفزة ادلتعفنة؛ وإذا ٓب تظهر ُب ذلك الوقت الفضائل احلمقى 
للجماعة ادلتعصبة وتتدخل لتنقد اجلماعة من أف تتأثر ابدلستخفُت 

.ادلتهاونُت، فإف نوعاً من الت  عفن واالضلبلؿ الداخلي يكوف مصَتىا احملتـو

فانظر إٔب ما انتهت إليو ادلدرسة الرومانتيكية، كما نراىا ُب ذلك 
ذلك األدب الذي كنا ضلن رجاؿ  -األدب الباريسي ادلعاصر الغريب

الببلد األقل ثقافة نظهر بو أفواىنا، بعد أف تتدنس ببحوثنا احمللية الثقيلة 
ادلدرسة الرومانتيكية بتقديس احلساسية الذاتية وابلثورة البليدة. بدأت ىذه 

ضد القانوف، وقد كاف روسو من أوائل كبار الدعاة ذلا؛ وىي تقف اليـو 
بُت مد وجزر وؽلُت ومشاؿ مع رجلُت عظيمُت مناصرين علا ريناف وزوال 



 062 

M.Zola  وM.Renan-  فيتحدث أحدعلا بصوهتا الرجإب واآلخر دبا
ؽلكن أف يسمي نغمتها النسائية. وإين أفضل أال أفكر ُب رجاؿ من أعضاء 
ىذه ادلدرسة أقل شرفًا وشهرة من ىذين. وأف ريناف الذي أعنيو ىو ريناف 

زمانو. ودبا أنٍت قد استعملت كلمة أغنسطي فإين أقوؿ أف كبًل من  األخَت
ريناف وزوال أغنسطي من نوع مؤكد الشك فيو. فكبلعلا متعطش دلعرفة 
حقائق احلياة، وكبلعلا يعترب احلساسية اإلنسانية أؤب احلقائق ابالنتباه. 

سيلة وكبلعلا يعترب احلساسية اإلنسانية أيضًا غرضًا ُب نفسها وليست و 
لغرض أمسى منها، فليست هتدؼ ضلو إغلاد ما ىو حسن خارجًا وإبطاؿ ما 
ىو قبيح خارجاً، ولكن يتمسك أحدعلا ابحلساسية دلا فيها من قوة وطاقة، 
ويتمسك هبا اآلخر جلماذلا؛ ويتحدث أحدعلا بصوت خشن جاؼ، 
ويتحدث اآلخر بصوت مزىر أيلوس. ولكن صواًت أجش يسمع من 

ا قائبًل، العآب كلو ىباء وغرور، وذلك صوت غلده بُت صحائف كل منهم
السطور كل من نظر وحاوؿ االستماع. ولكن ٓب يقدـ فرنسي من رجاؿ 
ىذه ادلدرسة الرومانتيكية كلمة تنقذ من ساعة االكتظاظ واالمتبلء من 
األشياء ادلوجودة ُب احلياة؛ وىي تلك الساعة اليت نقوؿ فيها "إان ال صلد 

أي شيء منها"، أو من ساعة اخلوؼ من حركة العآب الطاحنة سرورًا ُب 
العمياء ادلكتسحة، عندما توجد تلك الساعة. ألف األىواؿ واالكتظاظ 
حقائق ػلس هبا، ككل احلقائق األخرى؛ وذلا كماؿ السلطاف على النفوس 
ساعة وجودىا. وإف روح العبارات الرومانتيكية، شعرية كانت أو نقدية، أو 

، ىو ذلك ادلعٌت الذي ال عبلج لو وال دواء، وىو ما يسميو كراليل اترؼلية
ضليبا من احلزف واخلوؼ. وليس ىناؾ من منقذ نظري من تلك احلالة 
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العقلية للمدرسة الرومانتيكية. وسواء أشاركنا ريناف، ونظران إٔب احلياة على 
فعل ضلو دمث مهذب، واعتربانىا قصة طريفة للنفس، أو نظران إليها كما 

أصدقاء زوال، فأوغران صدوران ضد طابعنا "العلمي" و"التحليلي"، وفضلنا 
إذا كنا  -أف نكوف ىازئُت مستخفُت، ومسينا العآب قصة سبثيلية غَت زلدودة 

ىذا أو ذاؾ، فإف العآب يبدو لنا قاببًل ألف يكوف، كما وصفو كراليل، مقربة 
 عملية واسعة موحشة مظلمة وطاحونة للفناء.

يس ىناؾ من سللص إال اباللتجاء إٔب الطريق العملي، ودبا أنٍت قد فل
ذكرت اسم كراليل الذي يسب اآلف كثَتاً، فدعوين أذكر امسو مرة أخرى، 
وأقوؿ أف ادلخلص ىو ُب الطريق الذي رمسو. فدعوان من اتريخ حياتو 
ودعوان من ذكر كثَت من كتاابتو، ولننظر إٔب رسالة قصَتة قاذلا وىي 

تقر كل إحساساتك واترؾ كل تذمراتك وبكائك وأترؾ كذلك كل "اح
طرب؛ ودع كل وجداانتك العامة واستخف هبا، ٍب تصرؼ كما يتصرؼ 
الرجاؿ!" بيد أف ىذا يظهر بعيدًا بعدًا اتمًا عن الفلسفة العندية، إذ أنو 
يرى أف ادلهم ىو العمل ال اإلحساس، وأف أفقنا العقلي ينتهي دبعرفة بعض 

اؿ اليت ستوجد، وبعض التغَتات اخلارجية اليت غلب أف توجد أو األعم
.  تقاـو

وال يهم مقدار صلاحنا ُب ربقيق ىذه الواجبات اخلارجية، وال يهم 
شعوران ضلوىا عند القياـ هبا، أ ىو شعور حب أـ كره، سرور أـ أٓب، وإظلا 

. فشعوران ادلهم ىو أهنا تفعل وال بد أف تفعل؛ إذ أف عدـ فعلها بوار ودمار
ضلوىا ال يهم ُب شيء، وإظلا ادلهم أف نكوف سللصُت ُب أتدية واجباتنا، 
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وغَت راغبُت ُب فعل ما ىو خطأ؛ فإذا كنا كذلك بقي العآب آمنا، وزبلصنا 
على عاتقنا وضلٍت الرأس  (1)بذلك ضلن من دينو علينا، فدعوان أنخذ العبء
أف شيئًا آخر غَت إحساساتنا ربت ادلشروعية الثقيلة حلجمو، ودعوان نعترب 

ىو غاايتنا وذو السلطاف علينا وقانوننا، ولنكن راغبُت ُب أف ضليا ُب خدمتو 
وظلوت ُب سبيلو. فإذا فعلنا ذلك فقد انتقلنا بقفزة واحدة من الفلسفة 
الذاتية حوؿ األشياء إٔب الفلسفة ادلوضوعية حوذلا، كما يستيقظ ادلرء من 

زعجة واألشباح ادلخيفة واألصوات ادلرعبة، ليجد نـو شلتلىء ابألحبلـ ادل
 نفسو منغمساً ُب برد الليل الطاىر وُب ىدوئو وسكونو.

ولكن ما ىو جوىر تلك الفلسفة ادلوضوعية اخللقية وتلك الفلسفة 
القدؽلة، إف ٓب يكن طهرًا وقوة واتزاانً، إذا ما قورنت دبقابلتها الرومانتيكية؟ 

وغَت واضحة ُب نظر قواان العقلية. إهنا رغبة ُب  إهنا اعًتاؼ حبدود غريبة
الشعور ابذلدوء والطمأنينة، بعد القياـ ببعض الواجبات اخلارجية؛ ألف 
مسئولياتنا تنتهي عند فعل ذلك الواجب؛ ولنا بعد ذلك أف نلقي عبء ما 
تبقى على عاتق بعض القوى العليا. أو أف لنا أف نقوؿ، إذا كنا من رجاؿ 

، ساعة نفرغ من عملنا، مهما قل وحقر: "انظر إٔب نفسك ىذه ادلدرسة
أيها العآب، فإنك خَت اآلف من ذي قبل" ألف ىذه الفلسفة ترى أف العآب 
متعدد، وفيو قوى يكاد يكوف بعضها مستقبًل عن بعض وكل واحدة منها 

 قد تساعد أو تعوؽ، وقد تساعد أو تعاؽ ىي، بفعل بقية القوى األخرى.

                                                 
مثبًل، ذلك العبء الذي ىو أف تكوف أفعالنا مسببة ألف غلٍت العآب كلو ُب النهاية شبرة فعلية  (1)

 إغلابية.
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جعنا اثنية بعد تلك الدورة الطويلة إٔب مسألة االختيار ولكن ىذا ير 
وإٔب النتيجة اليت أتيت الليلة من أجلها. ألف الطريق ادلستقيم ادلعبد 
لتصوير مذىب التعدد والقوؿ بوجود عآب ذي أجزاء يؤثر بعضها ُب بعض 
ىو طريق البلجربية. فأي مقدار من االىتماـ واحلماس ؽلكن أف يكوف ُب 

طريق ادلستقيم، إذا ٓب يكن ىناؾ شعور أبف الطريق ادلعوج طريق بناء ال
 شلكن وطبيعي أيضاً، بل طريق متوقع ومهدد بقرب الوقوع؟ 

وىل ىناؾ معٌت ُب لومنا أنفسنا ُب ازباذ الطريق ادلعوج إال إذا كاف 
ازباذه غَت ضروري وغَت الـز علينا. وإال إذا كاف الطريق ادلستقيم مفتوحاً 

؟ ولست أقدر أف أفهم الرغبة ُب العمل من غَت اعتقاد أف ُب لنا أيضاً 
 األفعاؿ حسناً وقبحاً ُب احلقيقة.

ولست أقدر أف أفهم االعتقاد ُب أف فعبًل من األفعاؿ قبيح من غَت 
حدوث أسف وندـ عند حدوثو. ولست أقدر على فهم األسف والندـ من 

. وال مراء ُب أننا نشعر غَت اعًتاؼ بوجود االحتماالت احلقيقية ُب العآب
ُب مثل ىذه احلالة بعد أف طلفق ُب زلاوالتنا أبف فرصة ال تعوض قد 

 ضاعت من العآب، وال بد أف يبكي دائماً لفقدىا.

ولكن إذا ما أصررًب على اف ىذا كلو حديث خرافة، وأف 
االحتماالت ُب نظر العلم والعقل زلاالت، وأنٍت إذا تصرفت تصرفاً 

ف العآب يكوف مقضيًا عليو أزاًل أبف يتحمل تلك النقيصة، إذا ما قبيحًا، فإ
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أصررًب على كل ىذا، فإنكم واقعوف اثنية وال شك ُب تلك ادلعضلة وُب 
 ذلك التيو من التشاـؤ الذي ٓب نسًتح من الكد والتعب فيو إال اآلف.

 إف لنا احلرية طبعًا ُب أف نقع فيو اثنية، إذا ما طاب لنا ذلك، ولكٍت
على الرغم شلا قد يكوف ىناؾ من صعوابت متعلقة ابلفلسفة  -أعتقد 

ادلوضوعية حوؿ ما ىو حسن وقبيح، وعلى الرغم شلا قد يتضمنو مذىب 
أف مذىب اجلرب، وما يستلزمو ابلضرورة من التشاـؤ أو من  -االختيار 

الرومانتيكية، يتضمن صعوابت أكثر منو وأعمق. ولكنكم تتذكروف جيداً 
أنكرت على نفسي فيما مضى ادعاء إبراز أي برىاف ملـز ُب ىذا أنٍت 

ادلوضوع. لذلك أجدين مضطراً، بعد ىذا البحث الطويل، أف أقرر نتائجي 
ُب شكلها الشخصي. وذلك الطريق من االلتجاء ىو، على ما يظهر، 
الشرط األساسي لتكوين ادلشكلة؛ وكل ما يتمكن ادلرء من عملو ىو أف 

عنده من إخبلص ابلرباىُت النفسية اليت جعلتو يرى ما يعًتؼ بكل ما 
 يرى، ٍب يًتكها مثبلً لآلخرين ػلتذوف هبا إذا ما شاءوا.

فدعوين اآلف إذف أقوؿ من غَت مواربة أو التواء: العآب لغز عظيم 
عند كل العقوؿ، مهما كاف نوع النظرايت اليت تكوهنا ضلوه، وأف نظرية 

نظرية حرية اإلرادة دبعناىا الذائع ادلربىن عليها البلجرب اليت أدافع عنها، 
أبحكاـ الندـ واألسف، تصور العآب عادلًا معرضًا للخطر، وقاببًل ألف يؤذي 
وغلرح بتصرؼ أي جزء من أجزائو، إذا ٓب يتصرؼ على ضلو مستقيم، 
وتصور فعل اخلطأ فعبًل أو حادثة شلكنة، وليست ضرورية والمستحيلة 

لنا عادلًا متعددًا متغَتاً، وال ؽلكن أف تدرؾ كنهو وجهة  الوقوع. فهي تقدـ
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نظر واحدة؛ وستبقى تلك النظرية طبعًا غَت مقبولة لكل عقل إنساين أغـر 
حبب الوحدة وضحى من أجلها بكل شيء آخر. ولقد قاؿ ٕب صديق من 
ىذا القبيل مرة أف تفكَته ُب عادلي ىذا يقزز نفسو ويؤدلها، كما تتأٓب من 

 إٔب احلركة الشنيعة جملموعة من الذابب واقعة على جيفة. النظر

ولكن بينما أان اعًتؼ أبف القوؿ ابلتعدد وابلتغَت ُب العآب قوؿ غَت 
منطقي ومدعاة للنفرة ولبلمشئزاز، فإين أجد أف كل ما يقابلو من نظرايت 
 أكثر بعدًا منو عن ادلنطق والعقل، وأف البلجربية مع رلموعتها من الذابب،

إذا أحببتم أف تتحدثوا على ىذا النحو، ال تسيء إال للجرب الطبيعي لقوٌب 
الذىنية فحسب؛ وىو ذلك اجلرب الذي قد يستحق أف يهزأ منو ويكبح 
صباحو. ولكن اجلرب مصاحب دبجموعة من الذابب ضرورية لو، ومن غَت 
احتماؿ أف يكوف معو ذابب آخر ليستأصلو، يناقض مبادئي اخللقية 

كلية. فعندما أزبيل حادثة مثل حادثة القتل اليت حدثت ُب بركتوف   مناقضة
فإنو ال ؽلكنٍت أف أتصور أنو عمل تعرب بو الطبيعة عن نفسها تعبَتًا منطقيًا 
وضروراًي من غَت انقباض وانكماش من االشًتاؾ ُب كل من ىذا النوع. 

إف القتل، من  وإين أرفض رفضًا اباًت أف أبقى سللصًا للعآب بقوٕب ُب صراحة
حيث أنو صادر ضرورة عن طبيعة الكل، ليس جيفة. وىنالك أيضًا شيء 
من التجاوب الغريزي الذي يشهد ٕب ىنا، ولكٍت سوؼ ال أتعرض لو 
اآلف. فلم يبق من االحتماالت إال ادلذىب اإلغنسطي الرومانتيكي، وذلك 

بلصها ادلذىب يهز غرائزي الشخصية ىزًا عنيفًا. ألنو يزيف موضوع خ
وحياهتا، وغلعل القتل، مثبًل، الذي ينكمش منو ادلرء عادة، يثَت ُب أسباابً  
كافية ربملٍت على ارتكاب ىذه اجلرؽلة. فهو ػلوؿ احلياة من حقيقة زلزنة 
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إٔب سبثيل شجوي ال إخبلص فيو، وقبيح ال ذوؽ فيو، حسب ما تريد 
 طبيعة مريضة غريبة أف تصوره.

ت العقلية، ووضعو الساقط السافل بسبب تقديسو للحاال -وىو 
من األدب الباريسي مع اآلالت الضرورية الباقية اليت هبا ربصل النفس 

يدعٍت ُب حضرة نوع  -البل فانية ذلك النور الذاٌب الذي ىو عمل احلياة 
من اجليفة الذاتية اليت ىي أكثر ضوضاء وجلبة من تلك اجليفة اليت 

 التجأت إليها لتحل زللها.

تشاـؤ الساذج، من حيث استقامتو، خلَت ألف مرة من ذلك إف ال
السقوط واالضلطاط ُب ذوقنا اخللقي؛ ولكن عآب ادلصادفة خَت من ىذا 
وذاؾ، فأوجدوا ما تشاؤوف من الضوضاء حوؿ ادلصادفة، ولكن ىذا ال 
يثنيٍت، فإين أعلم أهنا ال تعٍت أكثر من التعدد. وإذا كاف بعض أنصار 

يراً، فإف ذلك ادلذىب، مهما ينكر علي من آراء، ال بد مذىب التعدد شر 
أف يسمح ٕب، على األقل، أبف أتوجو إٔب األفراد اآلخرين ذوي الصدور 
ادلربأة من اذلوى، الذين ٓب تفسد فيهم احلاسة اخللقية. وإذا كنت ال أزاؿ 
راغبًا ُب التفكَت ُب العآب ككل، فإين أشعر أبف عادلًا يصادؼ أف يكوف 

ًا خَت من عآب ال توجد لو تلك ادلصادفة، ولو ٓب يتأت لتلك ادلصادفة خَت 
أف تقع أبداً. وأخَتًا ما ىي تلك ادلصادفة اليت رغبت ُب أف ال أصف هبا 
ادلستقبل من حيث أهنا انتحار للمنطق والعقل؟ ىي مصادفة أف يكوف 

ًا منو. وتلك ادلستقبل، ُب ادلسائل اخللقية، مغايرًا دلا كاف عليو ادلاضي وخَت 
ىي ادلصادفة الوحيدة اليت صلد من األسباب ما يصحح لنا افًتاضها. اي 
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للعار والفضيحة، إذف، ُب نبذىا وإنكارىا! ألف وجودىا ىو القوة احليوية 
 اليت ذبعل العآب يعيش، وىو ادلادة اليت ذبعل العآب حلو ادلذاؽ.

ذكره شلا  وىنا يصح ٕب أف أقف بعد أف ذكرت لكم كل ما يهمٍت
أرى اآلخرين يعًتفوف بو. ولكٍت إذا قطعت حديثي ىنا، فقد تظل ادلسئلة 
غَت واضحة ُب أذىاف بعض منكم وال يكوف لشيء شلا قلت أثره؛ لذلك 

 أرى أنو من اخلَت أف أضيف بعض مبلحظات أخرى.

أواًل، وعلى الرغم من كل ما قلت، فستظل كلمة ادلصادفة مصدراً 
ولو أنكم أنتم قد تكونوف كارىُت لنظرية اجلرب، ولكنكم للمتاعب. ألنو، 

ترغبوف ُب كلمة أحسن من كلمة ادلصادفة لتدؿ على النظرية ادلقابلة 
 . للجرب؛ وقد تعتربوف أف اختياري كلمة مثل ىذه نوع من التعصب ادلذمـو
حقاً، إهنا لكلمة سيئة، وخاصة حُت تريد أف تقنع هبا؛ وال شك أنكم 

لو أقذفكم بتلك الكلمة العنيفة، وترغبوف ُب استعماؿ كلمة تودوف أف ٓب 
 أخرى أخف منها وطأة.

إنٍت أعًتؼ أنو قد يكوف ىناؾ شيء من عدـ التوفيق ُب اختيارىا، 
وقد تكوف مشاىدٌب للتبلعب ُب استعماؿ األلفاظ الذي قاـ بو أنصار 

أف أتصارع اجلربية اذلينة ىي اليت جرتٍت بعنف إٔب الناحية األخرى؛ وبدؿ 
معهم ُب البحث عن الكلمات ادلقبولة، وجدت نفسي راغباً ُب أف أستعمل 
أوؿ كلمة قبيحة جاءت على لساين، ما دامت غَت مبهمة وال غامضة. 
وادلشكلة ىي قطعًا مشكلة األشياء ال مشكلة األمساء اجلميلة لؤلشياء؛ 
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يعرفوا وخَت الكلمات ىي الكلمات اليت ذبعل الرجاؿ قادرين على أف 
بسرعة إذا كانوا متفقُت أو سلتلفُت حوؿ األشياء. ولكن كلمة ادلصادفة، 
دبا يقًتف هبا من معٌت سليب خاص، ىي الكلمة الوحيدة ادلناسبة ىنا. وكل 
من يستعملها بدؿ كلمة "حرية" ال يدعي أنو يتحكم ُب األشياء اليت قاؿ 

كن أف يكوف عليو رلرد عنها إهنا حرة؛ فهو يعًتؼ أبهنا ليست خَتًا شلا ؽل
ادلصادفة. فهي كلمة ضعف وعجز؛ وىي، ذلذا، الكلمة الوحيدة ادلخلصة 
اليت ؽلكن أف نستعملها، إذا كنا، ُب تسليمنا أبف لبعض األشياء حرية 

 واختياراً، نفعل ذلك سللصُت ومستعدين ألف طلاطر عليها ُب احلقيقة.

علنا صلري على وأما الكلمات األخرى فهي كلها مراوغة، وقد ذب
غرار اجلرب اذلُت، فندعي أننا قد حرران العصفور السجُت ُب القفص 
إبحدى اليدين، مع أننا مشغولوف بربط رجليو بربط رجليو ابليد األخرى، 

 لنكوف بذلك متأكدين من أنو سوؼ ال يطَت، حبيث ال نراه.

ولكن قد تظهروف اآلف شككم النهائي وتقولوف: أليس االعًتاؼ 
ىذه ادلصادفة غَت ادلضموف وقوعها، أو ليس االعًتاؼ ابحلرية، ينفي دبثل 

ابلكلية فكرة وجود إلو حاكم ذلذا الكوف؟ أو ليست ىذه النظرية تدع 
مصَت العآب معلقًا ربت رضبة االحتماالت وادلصادفات، وىكذا يكوف غَت 

ة مأموف وال مضموف؟ وابختصار، أو ليست تنكر علينا تلك الرغبة الطبيعي
ُب سلم وىدوء ُب النهاية بعد كل ىذه ادلغرايت والتغَتات؛ وىي الرغبة ُب 

 قنة زرقاء فوؽ كل السحب؟
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وجوايب على ىذا سلتصر جداً، وىو أف االعتقاد ُب حرية اإلرادة ال 
يتناقض، ُب قليل وال كثَت، مع االعتقاد ُب وجود اإللو، ما دمتم ال 

ئية صارمة. فإذا جوزًب عليو أف ربصروف عملو ُب رلرد إصدار أحكاـ قضا
يوجد االحتماالت ُب العآب. كما يوجد الواقعيات فيو، وأف يفكر ُب ىاتُت 
ادلقولتُت، كما نفعل ضلن، فإف ادلصادفات ؽلكن أف تكوف ىناؾ غَت 
مضمونة الوقوع، ويكوف رلرى احلوادث ُب العآب غامضًا حقاً؛ ومع ىذا 

 الذي أراده ىو أزاًل.فستكوف هناية األشياء على الوضع 

وقد غلعل قياس سبثيلي الغرض ىنا واضحًا، فافًتضوا رجلُت يلعباف 
أماـ رقعة الشطرنج، ولكن أحدعلا ماىر ُب اللعبة واآلخر مبتدئ فيها. 
فيقصد ادلاىر أف يغلب، ولكنو ال يقدر أف يتنبأ ابحلركات الفعلية اليت 

نة خلصمو؛ وىو يعرؼ يفعلها خصمو. وإف كاف يعرؼ كل احلركات ادلمك
قبل اللعب كيف يواجو كل حركة من حركاتو، ويقابلها حبركة أخرى منو 
تقوده إٔب اذباه يؤدي إٔب ربقيق مراده. وأخَتًا أيٌب النصر ببل مراء، بعدما 
قد يكوف ىناؾ من حركات معوجة وغَت واضحة ُب سبيل إغلاد النتيجة 

 ادلقدرة.

ك ادلبتدئ، ودعوا اخلبَت يكوف هللا واآلف دعوان ضلن الفانُت نكوف ذل
الذي يعلم كل شيء؛ وافًتضوا أف هللا كاف يفكر ُب عادلو ىذا قبل أف 
ؼللقو فعبًل، وافًتضوا أنو قاؿ، إنٍت سأوجو األشياء كلها لتصل إٔب غاية 
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كل الوسائل ادلوصلة لتلك الغاية.   (1)واحدة، ولكنٍت سوؼ ال أقرر اآلف
حتماالت من غَت أف يصدر فيها قرار ما؛ وكل وعلى ىذا فستًتؾ بعض اال

واحد منها ؽلكن أف يصبح حقيقة ربت وضع خاص وُب حاالت معينة. 
ولكن سواء أوقعت ابلفعل ىذه الناحية من ذلك األمر ادلتشعب أـ تلك 
الناحية، فإين أعلم ما الذي سأفعلو عند ادلتشعب اآلخر ألحفظ بذلك 

 .(2)ض الذي رمستو ذلااألشياء عن أف ربيد عن طريق الغر 

                                                 
التعبَت ابآلف يًتؾ عقل اخلالق خاضعًا للزمن. وليس لدي من جواب دلن يصر على أف ىذا  (1)

العقل ال ؼلضع لقانوف الزمن. والعقل الذي ربضر عنده األزمنة كلها دفعة واحدة ال بد أف يرى 
ت األشياء صبيعها ُب ىيئتها الواقعية، أو ُب ىيئة أخرى ال نعرفها ضلن. وإذا فكر ُب بعض اللحظا

غامضة ابلنسبة حملتوايهتا ادلستقبلة، فإنو ال بد أف يعلم ُب احلاؿ كيف يزوؿ ذلك الغموض عندما 
تكوف تلك اللحظات ماضياً. وىكذا ال ؽلكن أف يسمى حكم من أحكامو حكمًا فرضياً، وال بد 

القوؿ  ذلذا أال يكوف ُب عادلو مكاف للمصادفة. ولكن أليس العقل البل زمٍت حديث خرافة؟ أو ليس
حبضور مراحل البقاء كلها دفعة واحدة ُب علم هللا قواًل يؤدي إٔب رمينا بذلك العآب العنيد وإٔب 
إنكار وجود االحتماالت؟ وىي النقطة اليت تراد الربىنة عليها. وأما القوؿ أبف الوقت ما ىو إال 

واإلصرار على أنو كتلة مظهر وخياؿ، فليس إال لفًا ودورااًن يقصد بو إنكار التعدد ُب العآب. 
 واحدة. فإذا اعًتفت ابلتعدد لـز أف تغًتؼ ابلزمن قالباً لو.. ادلؤلف

وذلك، طبعاً، يعٍت ادلعجزة، ولكنها ليست من النوع األضبق الذي كاف يسر آابؤان بذكره،  (2)
 ولكنو اآلف قد فقد ما فيو من سحر وصباؿ. ويقتبس أمَتسوف من بعض حكماء الشرؽ قولو، إذا
ما ارتكب الشر حقًا على وجو األرض فإف السماء تثور غاضبة ٍب تقذؼ بو إٔب ىوة سحيقة 
ومعتقل بعيد. ولكن يقوؿ. أمَتسوف: إف معتقل الطبيعية ىو السنوف والقروف؛ وإنو دلن الشاؽ على 

اليت  ادلرد أف ينتظر تلك ادلدة الطويلة. وإف لنا أف نفكر كما يشاء لنا اذلوى ُب تلك االحتماالت
ػلتفظ هبا الرب لنا، ربت أي شكل من األشكاؿ. وقد نعتربىا ضلن أشياء مضادة للفاعلية اإلنسانية 
اليت يلهم ىو هبا ذلذا الغرض. وابختصار، ليست العبلمات واالستفهامات وتقلصات األرض 

طل الذي والسماء ىي وحدىا ادلبطل الوحيد للعوائق اليت تعوؽ تدبَت هللا، وليست ىي وحدىا ادلب
 ؽلكن التفكَت فيو.. ادلؤلف
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وعلى ىذا فيكوف كثَت من التفاصيل ُب منهج العآب مًتوكاً احلكم فيو 
وغَت متدبر، وأما االحتماالت نفسها فهي مرسومة مدبرة. ويكوف ربقيق 
بعض ىذه االحتماالت مًتوكًا للمصادفة؛ يعٍت ال يقدر إال وقت أف أتٌب 

اخلارجي. وقد ربدد شلكنات أخرى كذلك مصادفة، يعٍت أف  حلظة ربقيقة
تعيينها يبقى معلقًا حىت يرى كيف ربدث مسائل الفرصة ادلطلقة ُب 
اخلارج. وأما بقية ادلنهح ونتيجتو النهائية فهي مدبرة مقضية من األزؿ. 
وىكذا ليس من الضروري أف يعرؼ اخلالق تفاصيل الواقعيات كلها حىت 

كوف علمو ابلعآب ُب أي حلظة من اللحظات علمًا ابلواقعيات تقع فعبًل؛ وي
وابالحتماالت، كما ىو الشأف معنا اآلف. ولكنو يعلم يقينًا أف عادلو ُب 
مأمن من أف يضل طريقو، ويعلم أنو قادر على أف يرجعو، إذا ما اضلرؼ إٔب 

 رة أزاًل.ىذه الناحية أو تلك، إٔب الطريق ادلؤدي إٔب النتيجة احملتومة ادلقد

وأنو اآلف ال يعنينا ُب ىذا ادلنهج إذا كاف اخلالق ىو الذي سيقرر 
مصَت تلك االحتماالت ويتحكم فيها عندما أتٌب اللحظة ادلناسبة، أو إذا  
كاف سيتنازؿ عن تلك القوة ادلقررة، ويعطيها لبعض الفاين من سللوقاتو  

وسواء أكنا ضلن  كاإلنساف مثبًل. ولكن ادلهم ىو وجود ىذه االحتماالت،
الذين نفصل فيها، أـ أنو ىو الذي يفصل فيها عن طريقنا، ُب تلك 
اللحظات من احملاوالت النفسية، عندما يبدو ميزاف القضاء متأرجحًا 
مرتعشًا، وعندما ينتصر الطيب على اخلبيث أو يفر من النزاؿ، فذلك أمر 

حتماالت ال يفصل عدًن األعلية ابلنسبة دلوضوعنا، مادمنا نعًتؼ أبف اال
فيها إال اآلف وىنا ُب ذلك ادلكاف. وذلك ىو الذي يعطي حلياتنا اخللقية 
حقيقة خفاقة، وغلعلها، كما يقوؿ ماللوؾ، ترتبط بثورة زلكمة غربية. تلك 
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احلقيقة، وىذه الثورة، علا ما ألغاه أرابب ادلذىب اجلربي بقسيمة ىينة 
فصل ُب شيء وابعتقادىم أف وصلبة، إبنكارىم أنو ؽلكن اآلف وىنا ال

األشياء قد قضى فيها كلها أزاًل. فإذا كاف األمر كذلك، فإنو يقاؿ أنٍت 
وأنتم قد قضي علينا أزاًل ابخلطأ ُب احلكم، وذلك ابستمراران ُب اعتقاد أف 
لنا حرية واختياراً. وإنو دلن حسن الطالع حقاً، ُب ختاـ ىذا البحث، أنو 

ية أف يكوف آخر برىاف يلجأ إليو خصمها ىو ؽلكن ُب كل جدؿ مع اجلرب 
 االستشهاد ابحلاالت اخلاصة الفردية.
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 حول فلسفة هيجل

تشاىد اآلف ُب أمريكا وُب بريطانيا ظاىرة فلسفية غربية، وىي أف 
فلسفة ىيجل اليت ال ذبد ذلا أنصارًا اآلف ُب أدلانيا سوى بعض الشباف 

وايء ومناصرين عظماء. وبذا ادلبتدئُت قد أصبحت ذبد بيننا دعاة أق
أصبحت من العوامل ادلؤثرة ُب توجيو أفكاران العليا. وال شك أف فلسفة 
ىيجل، إذا اعتربانىا حركة مقابلة لآلراء التجريبية الربيطانية ادلتطرفة، تعترب 
ذبديدًا وبسطًا ألفق التفكَت. ولكن ينبغي أال غلعلنا ىذا ننغمس فيها ببل 

ذبمع بُت ما ػلمل اجلباؿ من الفساد ومقدار قليل من روية وتدبر. ألهنا 
احملاسن. ودبا أهنا قد بدأت تظهر ُب األفق ىنا فبل بد ذلا أف تستعد للدفاع 
عن نفسها كما كانت من قبل مستعدة للهجـو على غَتىا. وسأبدأ اآلف 
حبركات ادلناوشة األؤب راجيًا أف تتبع دبا ىو أقوى منها. ولست أفعل 

 ُب تغيَت عقيدة ادلفكرين األحرار، ولكن حبًا ُب أف أبُت ذلك أمبلً 
للمبتدئُت أف ىناؾ وجهات نظر أخرى. وتتضح الوجهة اليت أقصدىا، 
عندما أذكر بعض ادلبلحظات حوؿ البواعث اليت تبعث ادلرء إٔب أف 
ينغمس ُب الفلسفة ويبحث مسائلها، وحوؿ صعوابت تلك البحوث على 

 وجو عاـ.

ىري من الفلسفة، على وجو عاـ، ىو تبيُت أف الواقعي فالغرض اجلو 
متحد مع ادلثإب. وال يصح أف يقاؿ أف ىذا ال ينطبق إال على الفلسفة 
ادلثالية، ألف كل فلسفة مثالية ابعتبار أو على صبيع االعتبارات. فالفلسفة 
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الذرية والفلسفة ادليكانيكية والفلسفة الذاتية نفسها فلسفة مثالية من 
وجهات النظر. وُب العآب ادلثإب ؽلكننا أف نبدأ من أي جانب من بعض 

جوانبو ونتنقل ُب أرجائو، فنجد أف كل جزء منو يسلمنا دلا جاوره من 
أجزاء، وكل عضو يستدعي ما يليو. وىكذا تتمتع عقولنا بعملياهتا السارة. 

رفاً وكلما كانت النظرية مرتبطة األجزاء برابط ذاٌب، وكلما كاف الكل مع
 بتعريف يتناسب مع قواان النظرية، كاف رلرد اإلدراؾ موافقة وفهمًا.

ولكن ؼليل للرائي أوؿ األمر أف كثَتًا من الواقعيات يتبع قوانُت 
سلالفة دلا يسَت الكل على غراره من قوانُت. فتظهر األجزاء أحياانً، كما 

كد كل جزء يقوؿ ىيجل، كأهنا قذيفة وجهت إلينا من غَت إنذار سابق، ويؤ 
من نفسو كأنو حقيقة االرتباط ذلا ابلبقية، وكأف األجزاء األخرى تكوف 
نظامًا كامبًل بدونو. وقد نصفو ضلن أبنو ربكمي وغريب وليس جزءاً. بيد 
أف التأمل العميق قد غلد فيها بعض ادلثالية اليت ربيي عندان األمل ُب أنو 

نا التأمل العميق أهنا ال زبضع، ؽلكن تفسَتىا مع الكل تفسَتًا مثالياً. فَتي
ربت اعتبارات خاصة، العتبارات ذوقية صبالية فحسب، ولكنها زبضع 
أيضاً، ُب أسوأ حاالت انفصامها، إٔب ثبلثة من االتصاالت ادلستمرة اليت 
تساعد كل واحد منا على تكوين مثلو العقلية. وأقصد بذلك استمرار 

زماف وادلكاف. وإان لنشعر صبيعاً الذاكرة أو الشعور الشخصي واستمرار ال
ابذلدوء والراحة ابلنسبة ذلذه القوالب العظمى، ألهنا ذبعل األشياء الكثَتة 

 اليت نواجهها واحدة، ال تنفي عنها الفردية.
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فانظر إٔب ادلكاف مثبًل، إنو وحدة، وليس ىناؾ ما يكسره أو غلرحو 
ألنو ينفذ إٔب  أو ؽلزؽ أوصالو. وليس لو مفاصل تدخل بينها السكُت،

السكُت وال ينفصم. حاوؿ أف توجد ثقبًا ُب ادلكاف إبعداـ جزء منو 
وستخفق ال زلالة، فإنك إذا أردت أف توجد ثقبًا ُب ادلكاف ال بد أف تضع 

 شيئاً خبللو، ولكن ما الذي ؽلكن أف يدخل ُب ادلكاف إال ما ىو مكاين؟

فهو يتضمن تنوعاً ولكن، على الرغم من أنو ادلثاؿ الكامل للوحدة، 
ال هنائيًا ُب أجزائو. وال يؤدي ىذا إٔب تناقض، ألف الوحدة والتعدد فيو 
ابعتبارات سلتلفة؛ فالواحد ىو الكل والكثَت ىو األجزاء. وكل جزء واحد 
أيضاً، ولكنو ليس األجزاء؛ وغلاور اجلزء اجلزء رلاورة مطلقة ولكن ُب 

يوحدعلا ويفصلهما، ولكن  انسجاـ. وإنو حلق أف ادلكاف بُت نقطتُت
التوحيد والفصل ابعتبارين سلتلفُت؛ فهو يفصلهما إببقائهما خارج ادلكاف 
الكائن بينهما ويوجد بينهما ابالحتفاظ هبما خارجُت عن األمكنة األخرى؛ 
وىكذا ال يوجد تناقض لوجود انحيتُت سلتلفتُت وال ؽلكن أف يوجد 

ؿ جزء منو أف ػلتل مكاف اآلخر، التناقض الذاٌب ُب ادلكاف إال إذا حاو 
ولكن التفكَت ُب مثل ىذا اذلراء ال بد أف ؼلتفي دبجرد تكوينو، وال ؽلكن 

 .(1)أف يعيش حىت يشغل العقل

                                                 
إف ما يبدو من تناقض بُت ال هنائية ادلكاف وبُت أنو موجود كامل ابلفعل ؽلكن التغلب عليو  (1)

أبكثر من طريق، وأسهل الطرؽ ىو طريق ادلذىب ادلثإب الذي يفرؽ بُت ادلكاف ابلفعل وادلكاف 
الذىن، وكل األمكنة احلاضرة ُب الذىن فعبًل ىي ابلقوة، ويرى أف ادلكاف ال يوجد إال إذا تصور ُب 

 فانية، والبل زلدود منو ىو ما ؽلكن حضوره ذىناً ال احلاضر فيو فعبًل.
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وعلى الرغم من أنو يوجد وراء كل األجزاء اليت نشاىدىا من ادلكاف 
أو نفكر فيها أجزاء أخرى منو فإف ذلك الوراء منسجم مع ما نعرؼ أو 
نشاىد، وخاضع لنفس القانوف الذي ؼلضع لو ادلعروؼ، وال ؽلكن أف 

 يصدر عن ادلكاف شيء غريب أو مفاجىء.

اان العقلية، ألنو قد تقمص فهناؾ إذف انسجاـ مطلق بُت ادلكاف وقو 
الثوب العقلية الشفافة. وىكذا الشأف ابلنسبة للنفس وللزماف. ولكن إذا 
ذباىلنا ىذين، رغبة منا ُب اإلغلاز والتخفيف، حق لنا أف نقوؿ، إف 
ادلتحكم ُب اذباىاتنا العقلية، عندما نبغي معرفة حقة للعآب، ىو ادلعيار 

وإذا ما زالت الفواصل بُت األشياء، . (2)الذي وضعتو معرفتنا للمكاف
وأصبحت واحدة وحدة اتمة مثل ادلكاف الذي تشغلو فإف الفلسفة تكوف 

 قد بلغت غايتها من الكماؿ.

                                                 
ٓب نتخَت ادلكاف ظلوذجًا لبلتصاؿ ادلستمر رغبة منا ُب اإلغلاز فحسب، ولكن ألف ادلكاف ػلدد  (2)

وثق وأكثر احتباكًا شلا يفعل الزماف، عبلقات ما يوجد فيو من موضوعات، ويربطها ببعضها ربطًا أ
وغلعلها على ضلو أكثر استقراراً شلا ؽلكن أف تفعلو النفس. فإف األشياء إذا وجدت ُب مكاف، فبل بد 
أف زبضع للقوانُت اذلندسية؛ بينما أف وجودىا ُب النفس ال يلزمها أف زبضع ابلضرورة للقوانُت 

اقلة. فيمكن أف يثوى ُب النفس أي مقدار من ادلنطقية أو ألية صفة أخرى من الصفات الع
البلمنطقي كما ؽلكن أف يعيش فيها ادلنطقي. وال يقدر ادلرء إال أف ػلًـت تقديس النفس الذي ذىب 
إليو بعض أتباع ىيجل من ادلدارس اإلنكليزية. ولكنٍت ُب الوقت نفسو أخشى أف ينتهي ذلك 

ادلبدأ من النفس الصورية احملضة )اليت، إذا ٓب تكن التفكَت ادلمل حوؿ مبدأ ال مدلوؿ لو مثل ذلك 
شرطًا ضروراًي ُب وجود عآب منظم من التجارب، ال بد أف أتخذ صفاهتا من تلك القضااي التجريبية 
اليت تعتمد ىي عليها، بدؿ أف تعطي ىي صفات للقضااي التجريبية( إنٍت أخشى أف ينتهي االعتقاد 

 غبلؽ لعقوؿ ادلعتقدين.ُب تلك النفس السامية بعقم وإب
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ولكن عندما ننظر إٔب صفات الوجود ادلادية فإان نبلحظ أف االتصاؿ 
ادلستمر قد انقطع من كل نواحيو. وتبدأ ىنا ادلفاجئات ادلرعبة تظهر ُب 

ولو حاولنا التغلب على ىذا االنفكاؾ بتحليلنا العآب وإرجاعو إٔب  جبلء.
قطبُت ميكانيكُت وعلا الذرات وحركاهتا، فإف االنفكاؾ ال يزاؿ ابقيًا بل 
يبدو سليفًا مرعباً، وتبدو قوانُت االصطداـ وآاثر ادلسافات على عمليات 

حقائق مستقلة، اجلذب والدفع ترتيبًا للقضااي ربكيماً. ألف الذرات نفسها 
وال يستلـز وجود أحدىا وجود البقية منها، وصلد أان ٓب نعدـ االنفكاؾ 
إبرجاعنا األشياء إليها، ولكنا جعلناه ُب جزئيات صغَتة احلجم. ولنحصل 
على ذلك ادلستوى الضئيل من ادلنطق ُب العآب ضحينا جبزء كبَت من 

ا ُب سلة ادلهمبلت قائلُت زلتوايتو، فنزعنا منو الكيفيات الثانية وألقينا هب
إهنا من عمل الوىم واخلياؿ، بينما أهنا، كخياالت، حقائق ال بد أف تفهم 

 على ضلو ما.

ولكن عندما نبحث بعض احلقائق اليت نعتربىا نسبية زلضة، فإان 
نكوف أبعد ما يكوف من اذلدؼ. إذ أنو من احملاؿ حينئذ أف نلجأ إٔب 

ودبا أف احلقائق الذىنية ىي اآلف احلقائق  التفرقة بُت احلقيقة ومظاىرىا.
ادلعتربة، فإف ادلفارقات الذىنية تصبح ادلفارقات ادلعتربة، وتصبح الوحدة 
الذىنية ىي الوحدة ادلعتربة. فإذا ما بدت فكراتف سلتلفتُت فهما سلتلفتاف 
أبداً. فبل نقدر أف نتحدث عن احلرارة والنور مثبًل موفقُت بينهما ُب حركة 

ج الناشئة عن اجتماعهما. ألف احلركة حركة أبدًا، والنور نور، واحلرارة ادلو 
حرارة، وانفكاكها انفكاؾ مطلق مثل وجودىا، وتكوف ىذه األشياء مع 
الصفات األخرى ومع األشياء اليت ندركها مشاهبة لعآب ادلثل الثابت الذي 
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وال يوجد  يقوؿ بو أفبلطوف. فبل يستدعي أحدىا بنفسو اآلخر، وال ينتجو،
ما فيو من حق وصدؽ، وليس بينو وبينو من اتصاؿ ذاٌب إال أهنما يقًتانف 
ُب النفس، فتجد بينهما بعضًا من التشابو أو التخالف. وال شك أف عآب 
الصفات ىو عآب أشياء تكاد تكوف متفككة فيما بينها كل التفكك، وال 

ذلك أبداً. وليس  يقوؿ كل واحد منها إال "إنٍت ما أان عليو" ويصر على
ىناؾ من مصدر للوحدة تشًتؾ فيو صبيعها أكثر من االتصاؿ ادلستمر ُب 

 النفس وُب الزماف وادلكاف.

قد يبدو كأف ُب القوؿ "ابدلشاركة" نقضًا لبلنفكاؾ، فإذا كاف 
األبيض ال بد أف يساىم ُب ادلكاف، وال بد أف تساىم احلرارة ُب الزمن إْب، 

ادلكاف، واحلرارة والزماف، يستدعي اآلخر، أو أفليس كل من البياض و 
 يساعد على وجوده؟

نعم، ال بد من االعًتاؼ بتصاحب مثل ىذا التصاحب. ألنو من 
األوليات أف كل شعور ال بد أف يشغل زمااًن ومكااًن أو أف يكوف حلظة ُب 
بعض النفوس؛ وليس ىناؾ من حركة إال وىي حركة متحرؾ؛ وال تفكَت إال 

وكل وقت فلو وقت قبلو وىكذا. ولكنها زلدودة ُب العدد،  ُب موضوع؛
وال توجد إال بُت أكثر األجناس عمومًا، من غَت أف تتعرض دلا ستكوف 
عليو فصوؿ تلك األجناس العليا من أوضاع. فبلبد أف تبقى أسئلة مثل: 
ما ىو الشعور اخلاص الذي سيشغل تلك اللحظة، وما ىو اجلوىر الذي 

كة، وما ىي الصفات اليت سيتصف هبا ذلك ادلوجود، ببل سيوجد تلك احلر 
 جواب، سواء أوجدت ىذة األوليات ادليتافيزيقية أـ ٓب توجد.
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فبل ؼلفف وجود مثل ىذه الًتكيبات إال قليبًل من التأرجح 
واالضطراب الذي يساوران عندما نواجو حقائق العآب، فنحن نشاىد ُب كل 

خاضعة إال لقوانُت عامة غامضة مكاف متعددات غَت زلدودة، وغَت 
 ومبهمة ومستقلة عن كل ما حوذلا، ويبدو لنا ىذا الوضع حقيقة صادقة.

ويظهر من انحية أخرى أف ادلثإب والواقعي متباعداف تباعدًا يقطع  
كل رجاء ُب إمكاف وصلهما. فخَت حياة مثالية ىو أف تكوف األوضاع 

نقضي شهواتنا وننجي بذلك حبيث أنكل طعامنا ويبقى بعد ذلك لنا، وأف 
أنفسنا، وأف نتمتع أبكرب قسط من األاننية ادلادية وابإليثار. ولكن الواقع 
يربز لنا ىذه األشياء متقاببلت ال ؽلكن اجلمع بينها ُب وقت واحد، فبل بد 
أف طلتار، وإذا اخًتان فقد ضحينا ابدلقابل اآلخر من ادلمكنات؛ فالتقابل 

إما ذاؾ"، كما أراىن على مائة من الدوالرات، تقابل مطلق: "إما ىذا و 
فستأٌب حلظة تزيد فيها ثروٌب بتلك ادلائة أو ال تزيد هبا؛ وليس ىناؾ من 
حد وسط بينهما يتم بو األمراف معاً، كما أف ترددي ُب القياـ برحلة من  
كمربدج إٔب نيويورؾ أو إٔب بورتبلند ال ؽلكن دفعو ابلقياـ برحلة واحدة عن 

احد إٔب البلدين؛ والنتيجة احلتمية ىي أنو ال ؽلكن إال أف توجد طريق و 
إحدى الرحلتُت كاملة وبذا تصبح األخرى زلااًل؛ وكما أف ملذات زمن 
العزوبة تنعدـ ابلنسبة للمتزوج، فكذا ادلتزوج غلد مبلذ ال وجود ذلا ابلنسبة 

ية؛ وعلى لؤلعزب؛ وىكذا فاالنتقاؿ انتقاؿ فجائي ومطلق، وكأنو قذيفة انر 
الرغم من أف كثَتًا من ادلمكنات كانت ربت االعتبار، فإف ادلختار منها  

 كانت لو نغمة مفاجئة.
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فهل من الضروري، إذف، أف نظن أف العآب الذي يشغل زمااًن ومكااًن 
ال ؽلكن أف يعرفنا بذلك العآب ادلثإب الذي ال يشغل الزماف وادلكاف؟ وىل 

 ىناؾ من وحدة؟

عآب ٓب ينشأ إال عن عآب ُب زماف ومكاف وقد ساىم وما ىي ُب 
فيهما؟ أفبل ؽلكن أف نتنبأ حبقائقو، أو نستنتج من بعض أجزائو أجزاءه 
األخرى قبل حدوثها؟ أو ىناؾ إمكاانت حقيقية غَت زلدودة عقبًل ال 
نسمح أبف يكوف ىناؾ ما يدؿ على وجود احلاداثت غَت وجودىا نفسو؟ 

ف ما سيحدث سوؼ ال يكوف غريبًا؟ وابختصار، أو وىل ؽلكن أف نتأكد أ
 ليس ىناؾ بديل للحياة غَت العيش فيها مع مالو من طوؿ وعرض وكثافة؟

ال غلد التفكَت العادي ادلعتدؿ صعوبة ُب االستسبلـ إٔب اجلواب 
السليب عن كل ىذه األسئلة، فَتى ىذا التفكَت أف نظرية ادلشاركة ذات 

من يساىم ُب شيء فإنو يتمتع بنصيبو منو  مغزى حقيقي عميق، فإف كل
ويتصل ابلشيء وابلشركاء اآلخرين، ولكنو ال يزعم لنفسو أكثر من ىذا، 
فبل يزعم أف نصيبو، وىو مساىم، يستغرؽ الكل أو ينفي نصيب اآلخرين، 

 أو ينفي أف لو قوى خاصة ال شأف لآلخرين هبا.

ز مركزة على مصطبة فلماذا ال يكوف العآب وليمة عامة من ىذا الطرا
الزماف وادلكاف، حيث ربًـت كل صفة من صفات الوجود القداسة 

 الشخصية لكل صفة أخرى؟
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يبدو ىذا الرأي قوي االحتماؿ ُب نظري؛ فانسجاـ األشياء بعضها 
مع بعض ال يستدعي أف تكوف الصفات كلها مستغرقة ُب ذلك االنسجاـ 

األشياء اليت قيل عنها أف  وداخلة ربتو، بل يصح أف يبقى كثَت من صفات
 بعضها ينسجم مع بعض غَت زلدد أو معُت. 

وكما أف النغمات األؤب من اإليقاع ادلوسيقي تتفق مع هناايت شىت  
كل منها رخيم ولكن اإليقاع نفسو ال يسمى حىت توجد ابلفعل النهاية 

مع  اخلاصة، فإنو يقاؿ ىنا أف األجزاء ادلعروفة فعبًل من العآب قد تنسجم 
كثَت من النهاايت ادلثالية. ولكن دبا أف احلقائق ليست ىي ادلكمبلت، فإف 
معرفة لآلخر، اللهم إال ُب تلك العناصر الضرورية اليت يشًتؾ الكل فيها 
ضرورة ليوجد نوعًا من ادلشاركة وادلعية. فإذا سبكنت عملية عقلية واحدة 

، أفينبغي أف يكوف من أف تدرؾ ادلنظر كلو انفية كل االحتماالت األخرى
ىناؾ غَتىا؟ ودلاذا تكرر العملية إذف بذلك العمل ادلمل، ورباوؿ فهم 
الوجود جزءًا جبزء وقَتاطًا بقَتاط؟ ليس ذلذا السؤاؿ من جواب شلكن. 
ولكن من انحية أخرى، إذا ٓب نشًتط إال ارتباطًا جزئيًا لقوى مستقلة 

ال ؽلكن أف يتحكم واحد منها  استقبلاًل جزئيًا، فإنو ؽلكننا أف ندرؾ دلاذا
ُب ادلنظر كلو، بل ال بد أف يوجد كل جزء فعبًل قبل أف ؽلكن القوؿ أبنو 

 زلدود. 

تلك نظرة أخبلقية تعطي لكل قوة أخرى مثل ماذلا من حرية ُب 
الفعل وُب احلركة، وتلك ىي احلرية احلقيقية. وبعد كل ىذا، فما ىو الذي 

ربت ذباريب من العآب؟ وأبي وجو أزعم لنفسي أدين بو النقطة اليت ٓب تدخل 
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احلق ُب تعرؼ أسرارىا وُب تكوين سلطة فلسفية تضع القوانُت اليت غلب 
أف زبضع ذلا، وتلعب النغمة الوحيدة اليت غلب عليها أف تتحرؾ على 
وقعها، كأنٍت أان سيدىا ادلقدس؟ أو ليست معرفيت إايىا ىبة وليست حقًا؟ 

لو، وإف قدرتنا على الوصوؿ إٔب األشياء عطية من إهنا شيء ػلمد من أج
العطااي وليست حقًا من احلقوؽ؛ وإنو دلن العطااي أيضًا أان نقدر، بواسطة 
الزماف وادلكاف اللذين نشًتؾ فيهما معها، على تغيَت أفعالنا وحركاتنا حىت 

 نواجهها ونصل إليها. 

وعلى والشك أف ىناؾ حدودًا للنظاـ ادلفروض على األشياء 
احلقائق. واحلقائق نفسها حدود للمعرفة اإلنسانية وضعت ذلا ال هبا. ولكن 
ذلك اذلراء الصادر عن جنب يبدو لعقل ىيجل شيئًا بغيضًا وزلتقراً، ألنو ال 
يتصور وجود ال نقدر على زبطيها، أو حقائق تقوؿ انتظر حىت أتٌب أو 

نساىم فيها، كل ىذا احتماالت ال نتحكم فيها، أو مائدة ال نقدر إال أف 
ال يتصوره ىيجل وال يطيقو، ألنو يكوف عادلًا ال يصح للفيلسوؼ أف ينظر 
فيو. إذ ينبغي أف ؼلضع الكل للفيلسوؼ؛ وإذا ٓب يكن العآب منطقياً حسب 
ما يريد، فيخضع لو خضوعًا مطلقاً، فإنو ال يعتربه عادلًا عقلياً، بل صورة 

ت؛ فالعآب ملك خاص للفلسفة، وىو  من االضطراب وعوآب من ادلتناقضا
كتلة واحدة، إذا ما علقت أنياب الفلسفة جبزء منو فبل بد أف يصبح كلو 
طعاماً شهيًا يطعم أمعاءىا النظرية اليت تتسع لكل شيء، وإذا ٓب يكن ىناؾ 
من الضرورات إال ما توجده الفلسفة، وٓب يكن للحرية معٌت إال اخلضوع 

والواقعي شيئًا واحداً، فذلك أيضًا خَت يرضي إلرادهتا، وكاف ادلثإب 
 الفلسفة ويرضيٍت.
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ال شك أف الغطرسة ُب السلطة وأف التحكم اجلائز اللذين يغضباف 
اإللو رذيلتاف ُب كل من ادلسائل الزمنية والروحية؛ ولقد تعود الناس أف 
يصفوا كبًل من بوانابرت وفيليب الثاين ابلظلم والتجرب لتحكمهما ُب عدد 

ن األشخاص. ولكن عندما تكوف القوة العقلية من الغطرسة والغرور م
حبيث تعلن أف الوجود كلو ال بد أف ؼلضع لشروطها ومطالبها، فإف 
صاحبها ال يسمى جبارًا وظادلاً، بل يسمى فيلسوفًا ونبيًا؟ أفبل ؽلكن أف 
يكوف كل ىذا خطأ؟ أو ليست قواان كلها عرضة جلواز اإلفراط؟ وأخَتاً، 

ليست قواان النظرية تسلك مسلكًا خشنًا مع الكل حُت يقنع كل جزء  أو
 سواىا ُب العآب بنصيبو منو إال ىي؟

لست أرى سببًا عقليًا يربر ىذا االستثناء. وكل من يؤمن هبذا 
االستثناء ال ؽلكن احلكم عليو إال بنتائج أفعالو وحدىا. فدع ىيجل، إذف، 

 رى كيف يوفق بينهما.يواجو الكوف دبطالبو الفلسفية، لن

إف العآب ال يدعو ؽلر ىاداًئ من غَت أترجح واضطراب، فعلى الرغم 
من أف الزماف والنفس وادلكاف أمور ذات استمرار؛ وعلى الرغم من وجود  
كثَت من األمور ادلتعاقبة اليت يرتبط بعضها ببعض؛ وعلى الرغم من 

ثمار للسكر، لكل إستدعاء البطاطس، مثبًل، ادللح، وبعض أنواع من ال
ذوؽ عرؼ السكر وادللح، فبل يزاؿ ىناؾ كثَت من ادلفاجئات. وليس ىناؾ 
ما ؼلفف وقع ادلفاجأة على قوتو العاقلة عندما ينتقل من صفة من صفات 
الوجود إٔب أخرى. فليس النور حرارة مثبًل وليست احلرارة نوراً، وال يظهر 

وأيٌب الوجود الواقعي إٔب أحدعلا دلن ؽللك اآلخر حىت يظهر ىو نفسو. 
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الذىن، عبلوة على ىذا، ويذىب منو أىن شاء وكيف شاء من غَت رجوع 
إليو. فبل بد ذليجل من أف يعلن اليأس. ودبا أنو ال يرضى إال ابلكل فبل 
زليص لو من أف يًتؾ كل شيء حىت اجلزء الذي قد كاف لو أف ػلتفظ بو، 

 ربة.ويصف األشياء أبهنا ذات طبيعة سلتلة مضط

ولكن انتظر! ماىي تلك النغمة الغربية اليت تطن ُب أذنو؟ أفبل ؽلكن 
أف يكوف عدـ االنسجاـ ىو االنسجاـ الذي يبغيو؟ وىل االضطراب إال 

 نوع من الوضوح؟ 

أو ليست اذلوة قنطرة؟ وىل االحتكاؾ إال نوع من الصقل؟ وكيف 
صمغ الذي تبحث عن صمغ سبسك بو األشياء إذا كاف تفرقها ىو ذلك ال

تطلبو؟ دع تلك األسلوب اليت بدت مقطعة ألوصاؿ العآب تكوف عجينة 
الكلس اليت ذبمع أجزاءه، وبذا ربل ادلشكلة. ذلك الوصف ادلتناقض حىت 
ُب عباراتو ٓب يعجز عن أف غللب السرور لعقل اعترب شاذًا حىت ُب وطنو 

 وطناً.أدلانيا حيث يثوي التطرؼ العقلي وؽلكن أف يعترب وابء مست

ولكن، أال نشاركو ضلن بعض ادلشاركة ُب شعوره ىذا؟ أو ليس 
لئلقداـ على الصعاب ببل هتيب أمثلة شىت؟ أو ليس االعًتاؼ صراحة 
ابلشر كفيبًل أبف يزيل منو نصف لذعاتو؟ أو ٓب يكن للروافيُت طريقهم 
السهل ُب النظر إٔب الشر حُت كانوا يقولوف: اعترب ببلايؾ زلاسن، وال 

ن، حُت تفقد شيئًا أنك فقدت خَتًا أو بركة، وبذا تكوف سعيدًا؟ أفبل تظ
ؽلكن أف يكوف األمر كذلك ابلنسبة لكل ما ال يفهم؟ فسم غَت ادلفهـو 
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وسيلة الفهم، وماذا تبغي بعد ذلك؟ على أف ىناؾ عذرًا آخر يبيح لنا 
 ذلك. وىو أف طغياف حقائق احلياة على قواعدان االصطبلحية قد يغرينا

أبف ندع كل زلاولة لوضع قواعد دقيقة حوذلا، وأبف نلجأ إٔب الكلمات 
اخلشنة الدوارة اليت ال تدؿ إال على عجزان أماـ تلك احلالة اليت تعجز 

لزوجو: "ليس  Bunsenالعبارات عن وصفها. ولذا كتب الباروف بونسُت 
ن ىناؾ من قريب إال البعيد وال من حق إال بعيد ادلناؿ، وليس ىناؾ م

شيء معقوؿ إال غَت ادلتصور، وال يوجد ما ىو كامل احلقيقة إال 
ادلستحيل، وليس ىناؾ من واضح إال البعيد العميق، وال يتضح إال اخلفي، 
وليس ىناؾ من حياة إال عن طريق ادلوت". وخَت عبارة يعرب هبا عن كل 

جل ذلك ىو تلك اجلملة ادلشهورة: "تعتقد ألنو زلاؿ"، وٓب يكن ابتكار ىي
ىنا إال أنو جعل ىذه الكيفيات دائمة ومقدسة وأعطاىا من السلطاف ما 
يسمح ذلا أف ربتل مكاف ما عداىا من الكيفيات، وأف ربتلو ال على أهنا 
ملجأ يهرب إليو العقل طلبًا للراحة عندما يتعب من مسئولياتو العقلية 

الضرورة،  فينغمس فيو شاكرًا هلل أنعمو حيث ىيأ لو ملجأ يركن إليو عند
 ولكن ألهنا ىي الصورة الوحيدة للعملية العقلية نفسها.

واآلف، وبعد ىذه ادلقدمة الطويلة، دعٍت أتعقب بعض طرؽ ىيجل 
ُب تطبيقو اخًتاعو ىذا. بيد أين أحب أف أحذر أو ال أبف طريقتو تشبو 
مصيدة الفئراف، إذا دخلها ادلرء مرة ال يقدر على اخلروج منها، والسبلمة 

عدـ الدخوؿ. ولكن مدخلها، من سوء الطالع، مطلي بشىت االعتبارات ُب 
اليت ذبعلنا ننزلق راغمُت إٔب الباب ادلهلك من غَت روية أو أتمل. ودبا أنو 
ليس ابلضروري أف تتجرع ماء احمليط كلو لتعلم انو ملح أجاج، وال ػلتاج 
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ٓب يكن من الناقد إٔب درس النظاـ كلو بعد الربىنة على فساد مقدماتو، 
الضروري أف أتعرض لفلسفة ىيجل كلها، بل يكفي أف أذكر طرفًا من 
ادلسائل اليت ؽلكن أف أتسر عقوؿ ادلبتدئُت وأنقده مفًتضًا أنو إذا اهنار 

 اهنار النظاـ كلو.

ال بد ذليجل أواًل من أف يرفض فكرة ادلساعلة وادلقامسة، وال يصح لو 
س الوحدة ُب مكاف آخر. بل ال بد أف يسمى التناقض رابطة ُب مكاف ونف

لو أف يعتربه رابطة عامة يستمد خاصيتو من موجود، قد تبُت أنو كامن ُب 
صبيع احلاالت اليت افًتض أهنا كانت متضمنة استمرارًا متصبًل ال انقطاع 
فيو. وىكذا، فبل بد أف يبُت أف العبلقات بُت النفس وموضوعها، وبُت 

مكاف وآخر، وبُت مقدمة ونتيجة، وبُت شيء حلظة من الزمن وأخرى، وبُت 
وصفاتو، وبُت األجزاء والكل، ال بد أف يبُت أف ىذه العبلقات تتضمن 
تناقضاً. ودبا أف التناقض كامن ُب قلب االنسجاـ واالستمرار، فبلؽلكن أف 
يقاؿ أنو ىو الذي يزيلهما، بل ال بد أف يعترب حبًل عاماً، أو ابألحرى ليس 

إٔب حل. ولقد كاف صهر األشياء وتكوين وحدة منها حلماً ىناؾ من حاجة 
من أحبلـ ادلدارس القدؽلة، فجاء ىيجل وحاوؿ أف يبُت لنا أف تفارؽ 
األشياء ىو وحدهتا، وأف كل حركة من حركات الفصل والتفرقة بينهما 

 تزيل تلك التفرقة بُت األشياء وذبعلها يعانق بعضها بعضًا.

اًل أف يدعي فيلسوؼ أف الكوف معقوؿ إنو دلن العجب العجاب أو 
كلو وؽلكن فهمو فهمًا كامبًل، ٍب يتمسك بعد ذلك ببعض ادلبادئ 
)كوحدة النقائض( اليت تتحدى كل فهم، وتضطره ُب احلقيقة ألف يستعمل  
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كلمة "فهم" كلما وردت ُب عباراتو ُب معٌت داؿ على االحتقار واالزدراء. 
إليو سابقاً: يعتقد الرجل العادي الذي ينظر فخذ، مثبًل، ادلكاف الذي أدلعنا 

إٔب ادلكاف أنو ليس ىناؾ ما يعرؼ منو ادلرئي: فليس ىناؾ آلة خفية أو 
سر غامض فيو، وليس ىناؾ إال األجزاء ادلتجاورة اليت توجد كبًل اثبتًا ال 
يتغَت. فتقع قوتو العقلية بكل ىذا وتقبل ادلكاف وتعتربه جنس األجناس 

سوس. ولكن ىيجل يصرخ قائبًل: "غش وخداع! ألست لكل ما ىو زل
ترى أنو عش ادلتناقضات؟ أواًل سبثل وحدتو الكلية والتعدد ُب أجزائو 
تناقضًا بينًا؟ أو ليس ادلكاف موحدًا بُت األشياء ومفرقًا بينها؟ أو ؽلكن أف 
يكوف لو وجود من غَت ذلك الفعل ادلتناقض العجيب؟ إف قوة التناقض 

منة فيو ىي اليت تنتج ذلك ادلظهر الثابت الذي ؼلدع الذاٌب الكا
 حواسك".

ولكن إذا ما سأؿ ادلرء كيف للتناقض الذاٌب أف يفعل كل ىذا، 
وكيف لقوتو أف تعمل، فليس ذليجل من جواب إال أف يريو ادلكاف نفسو 
ويقوؿ لو انظر إليو؛ أو بعبارة أخرى، بدؿ االلتجاء إٔب القاعدة اليت 

تعريف عن ادلعرؼ، يلجأ ىيجل إٔب معرؼ غَت معقوؿ إذا تشًتط وضوح ال
ما أخذ بنفسو، وال بد أف يلتجأ إٔب ادلعرؼ ليربىن على وجوده. حقاً، إف 
مثل ىذا الطريق من شرح ادلعروؼ ابجملهوؿ، ومن جعل الشارح يستمد 
قوتو وبرىانو من ادلشروح ومن إغلاد تناقضات وزلاالت ُب غَت مظاهنا، 

جيب لطالب يرجو أف يناؿ شرفًا جبعلو العآب ؼلضع لطريق غريب ع
 للقوانُت العقلية.
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إف مبدأ "التناقض ُب الوحدة والوحدة ُب ادلتناقضات" ىو جوىر 
طريقة ىيجل، ولكن الذي قد يكوف لو أثر كبَت ُب زلو ىذا ادلبدأ من 
عقوؿ ادلبتدئُت ىو أتليفو مع مبدأ آخر ال يظهر متناسبًا مع طريقتو، وىو 

 ا ؽلكن أف يسمى دببدأ "صبلة الكمية".م

يقوؿ ذلك ادلبدأ أنو ال ؽلكنك أف تعرؼ اجلزء معرفة دقيقة حىت 
تعرؼ الكل الذي ىو منو جزء. وكما يقوؿ أرسطو، وكثَتًا ما اقتبسو 
ىيجل، "ليست اليد ادلبتورة يداً". أو كما يقوؿ تينسوف: "أيها الزىر 

وكبًل، فبل بد أف أعرؼ اإللو  الصغَت، إذا ما أردت أف أفهمك جزًءا
واإلنساف". فبل نعرؼ كل ما يتعلق ابلشيء حىت نعرؼ كل العبلقات 

 البعيدة والقريبة اليت تتصل بو فعبلً أو تصلح ألف تتصل بو.

ومن البُت أيضاً أف ادلعرفة احلاصرة الشاملة لشيء ما تستدعي معرفة  
وىكذا ؽلكن أف كل شيء آخر واقعي أو قابل للوقوع قريب أو بعيد؛ 

نقوؿ أف العليم بكل شيء ىو وحده الذي يعلم الشيء الواحد على 
حقيقتو، وىو الذي يعرفو سباـ ادلعرفة. وما دمنا نعيش ُب عآب عبلقات فبل 
بد من معرفتو قبل معرفة األشياء نفسها. وذلك طبعاً حق، وغلد ما يعضده 

ف العلماء ٓب يدركوا ُب ادلذىب التجرييب وُب التفكَت العادي. وال شك أ
اللحظات الغابرة إال على ضوء اللحظات األخرى، وٓب يزدىم امتداد 
أفقهم العلمي إال رغبة ُب ادلعرفة. ولكن الذي يسأؿ اآلف ىو ىل كانت 
عملية "قانوف ادلساعلة" من القلة والضعف حبيث احتاجت قانوف "وحدة 

 ادلتناقضات" ليظاىرىا ويوجد ذلا مدى ورلااًل؟
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حبث ىيـو حوؿ قانوف السببية ؽلكن أف يعترب مثبًل طيبًا يبُت لنا إف 
الكيفية اليت يستعمل فيها ادلذىب التجرييب مبدأ "صبلة الكمية". فهو يبُت 
أننا نصف بعض األشياء أبنو سبب؛ ولكنا ننكر أف نتيجتو كانت كامنة 

ما  فيو، أو كانت شيئًا متحدًا معو ُب اجلوىر. وابختصار ضلن ال نعرؼ
 –الذي يؤدي إليو من نتيجة حىت ربدث تلك النتيجة ابلفعل. فالنتيجة 

أو شيء مغاير لذلك الشيء الذي قيل عنو أنو سبب ىو الذي  -إذف 
، إذف، أمر  غلعل ذلك الشيء، من تلك الناحية، سببًا. فالسببية عند ىيـو

 عرضي وليس موجوداً ابلضرورة ُب ذلك الشيء مع كل صفاتو األخرى.

رى ادلذىب التجرييب أنو ال بد لنا من أف ظليز بُت الوجود الذاٌب وي
للشيء وبُت عبلقاتو، وال بد أف ظليز ُب ىذين بُت ما ىو شرط ضروري 
للمعرفة وبُت ما ؽلكن أف يعترب عرضياً؛ فالواقعي احملسوس موجود مع كل 
عبلقاتو؛ وليعلم على وضعو الذي ىو عليو ُب عآب ما ال بد أف تعرفو 
عبلقاتو أيضًا، ويعرؼ أبنو ىو وعبلقاتو يكوانف حقيقة واحدة ُب نظر كل 
شعور ؽلكن أف يدرؾ ىذا العآب على أنو وحدة. ولكن ما الذي يكوف تلك 
الوحدة؟ غليب ادلذىب التجرييب أبنو ال شيء سوى ما نشأ عن العبلقات 

دلكاف من قالب ذبد بعض مواد من العآب نفسها زلاطة بو، وىي الزماف وا
وعقل الناظر، وتقوؿ أيضًا إذا كاف بعض ادلواد سلالفًا دلا ىو عليو اآلف، 
والبعض اآلخر ىو ما ىو عليو اآلف، فإنو يظل من ادلمكن أف يوجد عآب 
موسـو بتلك الوحدة ادلوجودة ُب عادلنا ىذا، بشرط أف تكوف كل مادة 

وعلى ىذا تتغَت موضوعًا لشعور وشاغلة لنقطة معينة من الزماف وادلكاف. 
العبلقات العرضية ُب مثل ىذا العآب، وكذا الطبائع الذاتية وأمكنة 
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ادلوجودات؛ ولكن مبدأ "صبلة الكمية" ُب ادلعرفة ال يتغَت وال يتأثر بوجو 
 ما.

ولكن مذىب ىيجل يقطع ابستحالة كل ىذا؛ فهو يرى أواًل أنو 
وؿ اثنيًا، ليس ىناؾ ليس ىناؾ من طبائع ذاتية أصيلة ؽلكن أف تتغَت، ويق

من عبلقات عرضية. وعندما ضلصي كل العبلقات دلا نسميو شيئاً، ال يبقى 
بعد ذلك ما يسمى طبيعة، وتستنفد العبلقات كل ما ىنالك حوؿ الشيء؛ 
فليست مواد العآب إال رلموعة من العبلقات مع رلموعات أخرى منها؛ 

ة أبي قالب أو شكل. وكل العبلقات ضرورية. وليس لوحدة العآب من صل
فالقالب وادلواد كلها وكل واحد منها يكوف وحدة، ألف كبًل منها ىو 
البقية. وبرىاف ىذا كلو يوجد ُب مبدأ "صبلة الكمية"، الذي يرى أنو إذا 
وجد جزء واحد فبل بد أف تصدر عنو األجزاء األخرى، وابلتإب ال بد أف 

 يصدر عنو الكل.

ور ىذه، كما قلت آنفاً، تلك ادلساعلة ويدخل ُب طريقة عملية الصد
بُت مبدأ "صبلة الكمية" ومبدأ "وحدة ادلتناقضات". فإثباتك جزءًا واحداً 
إنكار للباقي؛ لكن إنكارؾ للباقي إشارة إليو؛ وإشارتك إليو ىي، على 
األقل، مبدأ إبرازؾ إايه على ادلسرح؛ وىذا االبتداء ىو على مر األايـ 

 انتهاء.

ا ىذا قواًل ابلوحدة، فإف ىيجل يسرع قائبًل ال، ليس إذا ما مسين
األمر كذلك، ألف قولك أف جزءًا واحدًا من العآب ىو كل العآب من اخلطأ 
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والتحيز مثل قولك أنو ىو ىو ال غَت، ألنو كبل األمرين وليس أحدعلا؛ 
والشرط الوحيد لكوننا على حق ُب إثبات أنو يكوف ىو االستمرار ُب 

ُب نفس الوقت ال يكوف. وىكذا ترفض احلقيقة أف ػلكم عليها إثبات أنو 
حبكم واحد أو يعرب عنها جبملة واحدة، ويبدو العآب واحدًا ومتعدداً، كما 

 يبدو للمذىب التجرييب.

ولكن الذي يباعد بيننا وبُت ىيجل ىو أننا نفرؽ بُت وجهات النظر 
يت يبدو فيها متعدداً، أو اليت يبدو فيها العآب واحدًا وبُت وجهات النظر ال

على األقل، ضلاوؿ أف نفرؽ بُت ذلك، بينما أنو ال يبغض أكثر من ىذه 
التفرقة وأمثاذلا. وللقارئ أف يقرر أي األمرين أجدر بو وأنفع لو، وأما أان 
فإين اعتقد أف القاعدة االصطبلحية اليت يقوؿ هبا ادلذىب التجرييب من أف 

ية واحدة ال تزيد وضوحًا عندما نضم إليها العآب ال ؽلكن أف تشرحو قض
قضية ىيجل اليت تقوؿ: "ولكن ليست القضااي ادلختلفة اليت تعرب عنو إال 
قضية واحدة"؛ وذلك أف وحدة القضااي ىي وحدة العقوؿ اليت تفكر فيها؛ 
وكل من يصر على أف تعددىا ىو وحدهتا فهو زلب للتعمية والغموض 

 لذاهتما.

يقوؿ كلما واجهت تناقضًا بُت احلقائق فمعناه  ولقد كاف ىرابرت
أنك عجزت عن أف تفرؽ تفريقًا حقيقيًا. وىذا ىو ما حدث ذليجل، ألنو 
أيخذ ما ىو حق ابلنسبة لشيء على اعتبار خاص، ٍب ػلكم بو على 
الشيء من غَت مبلحظة ذلك االعتبار، وأخَتًا يطبقو عليو ابعتبار مباين. 

ض أواًل الوجود احملض، فلما أخذه ابعتبار ذاتو فكيف فعل ىذا؟ أنو افًت 
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وجد أنو ال ينطبق على شيء، ودلا أخذه ببل اعتبار حكم دببلزمة ىذا 
الوصف لو أيضاً، ٍب عمم فقاؿ كلما أخذانه وجدان أنو ال ينطبق على 
شيء ولو حددانه ربديدًا كامبًل. ونظَته ما إذا قلنا الرجل من غَت مبلبس 

سب عرايف أيضاً، والرجل، أخَتاً، مع قبعتو وحذائو عرايف، فالرجل فح
 وكسائو ال يزاؿ ىو العرايف أيضاً.

قد تكوف ىذه النتيجة حقة، على الرغم من أهنا تبدو ىزاًل، فالرجل 
ُب مبلبسو عرايف، كما أنو عرايف من غَتىا. وإذا ٓب يكن يومًا ما عاراًي فإنو  

آلف مكسوًا يربىن على عريو كاف ال يقدر على اخًتاع ادلبلبس. فكونو ا
 األصلي، وىكذا ُب كل احلاالت. 

فتبُت صورة أي حكم من األحكاـ أف ادلوضوع قد أدرؾ أواًل من 
غَت احملموؿ، وذلذا ؽلكن القوؿ ذبوزا أبنو سلب للمحموؿ. ولكن ال بد أف 

ادلكسو( غلب  -نبلحظ أف احلكم أوجد موضوعًا جديدًا )وىو ىنا العاري
د احلكم، ولذا فإف القضااي اليت كانت صادقة ابلنسبة أف يعترب عن

للموضوع القدًن )العاري( ٓب تعد صادقة ابلنسبة ذلذا ادلوضوع اجلديد؛ فبل 
ؽلكننا أف نقوؿ مثبًل: دبا أف الشخص العاري ؼلشى عليو من الربد وال غلوز 
 لو أف يواجو الناس فإف الشخص ادلتدثر بثيابو ؼلشى عليو من الربد أيضاً 

 وال يصح لو أف يقابل الناس. 

والشك أف لك أف تتمسك ما شئت بقولك إف الرجل العاري ال 
يزاؿ عاراًي حىت بعد أف يلبس رداءه، إذا ما سرؾ ذلك؛ ولكن أف تسميو 
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تناقضًا بعد ذلك فذلك ما ننازع فيو، ونعتربه تبلعبًا ابأللفاظ وبصورة 
 األحكاـ.

ُب عبارات بعض أتباع ىيجل من وإان لنجد مثل ىذا التبلعب أيضًا 
األمريكيُت حُت يقولوف: ليس للوجود احملض حدود، ولكن عدـ التحديد 
نفسو ربديد؛ وىكذا يناقض الوجود احملض نفسو. ولكن ما ىذا؟ إننا 
عندما ضلمل ىذا احلمل على الوجود احملض فإان نعٍت بو إنكار كل ربديد 

ر أف مدرب احليواانت الذي آخر غَت التحديد الذي ضبلناه عليو. ويظه
أعلن أف فيلو أكرب من الفيلة ادلوجودة ُب العآب إال من نفسو، كاف قد سبرف 
ُب فلسفة ىيجل، ولذا كاف حذرًا ُب تعبَته؛ إذ لو ٓب يكن كذلك لعارضو 
بعض السامعُت قائبًل: "القوؿ أبف ىذا الفيل أكرب من أي فيل ُب العآب 

العآب؛ وعلى ىذا فيوصف أبنو أكرب وأصغر يتضمن تناقضاً، ألنو ىو ُب 
من نفسو؛ وىذا فيل ىيجلي كامل يتضمن تناقضًا ذاتيًا ال يتخلص منو إال 
بنوع عاؿ من التأليف والًتكيب، فما ىو ذلك النوع من التأليف؟ على أننا 

وقد  -ال يعيينا أف نرى سللوقًا ذىنيًا مثل فيلك ىذا". وقد يكوف حقًا 
أف األشياء إظلا تكوف ُب حجومها اليت ىي عليها  - افًتض ذلك قدؽلاً 

بكوهنا كبل األمرين كبَتة وصغَتة عن نفسها؛ وأما ابلنسبة ذلذا الفيل 
خبصوصو فقد قطع صاحب احليواانت على السامعُت مثل ىذا النوع من 
الفلسفة وكل نتائجو العقلية إبعبلنو ُب صراحة أف كل ما يقصده ىو أنو 

 آخر.أكرب من أي فيل 
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وإف تبلعب ىيجل بكلمة "آخر" ليمثل ىذا النوع من السفسطة 
بعينو. فهو يرى أف كل األشياء ادلتغايرة، بوصفها  ىذا، شيء واحد. يعٍت 
أف "الغَتية" اليت ال ؽلكن أف ربمل إال على )أ( ابعتبار ذاتو وكونو مغايراً 

ث عنها )ب( ضبلت رلردة عن القيود وجعلت اآلف موحدة بُت )أ( ادلتحد
 وبُت )ب( ادلغايرة ذلا.

وىناؾ قاعدة أخرى ال سبل فلسفة ىيجل من تكرارىا، وىي أف 
"معرفتك احلدود ىي ذباوز لتلك احلدود"، و"ال ذبعل اجلدراف احلجرية 
السجن وال األسبلؾ احلديدية القفص". فما أجهل السجُت حُت ال يفكر 

كرًا ُب حدود ضيقة وُب أنو ُب ذلك! إنو يبُت بتأدلو وتذمره أنو ال يزاؿ مف
منعزؿ عن العآب. وكلما فكرت ُب ادللذات اخلارجية اليت كاف ؽلكن أف 
يتمتع هبا لوال اجلدراف ازداد شعوره ابجلدراف، وأبهنا زلدد حلركاتو. ولكن ما 
أضبقو حُت يتجاىل ما رمست لو فلسفة ىيجل من سعادة! ألف جدراف 

 ربده هبذا االعتبار، ٍب ىي ال ربده السجن ال ربد آمالو وخيالو، فهي ال
بقطع النظر عن ىذا االعتبار، ٍب ىي ال ربده أبداً. فلماذا يشكو، وىو 

 طليق؟

وىنالك طريق آخر للتعبَت عن ىذه القاعدة، وىي أف "معرفتك 
للفاين، هبذا الوصف، ىي معرفة للباقي". ولكن ال شك ُب أف التعبَت عن 

عاـ ال ؽلكن االعًتاض عليو، ولكنو عدًن ىذه القاعدة بذلك األسلوب ال
األعلية، وذلك أنو ؽلكننا أف نضيف أداة النفي إٔب كل كلمة، فَتتبط 

 السليب واإلغلايب، وبذا نعرفهما معًا.
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ولكن ىذا ؼلتلف كل االختبلؼ عن ادعاء أف معرفة حقيقة واقعية 
قد ال تكوف تؤدي إٔب معرفة كل احلقائق البل هنائية، ألف تلك البل هنائية 

حقيقة، وخاصة إذا الحظنا أف مادة العآب ال تبدو لنا إال زلدودة الكمية؛ 
وإذا علمنا أننا قد أحصيناىا حىت آخر قطعة منها، فكيف سبكن البل 
هنائية. حقًا، إننا كلما رمسنا حدًا للمكاف أمكننا أف نتصور آخر بعده، 

ؤمن أبف ادلكاف الذي نعرفو ولكن ذلك ال يعٍت البل هنائية. وأننا وإف كنا ن
مشابو لكل ما تبقى من أجزاء ادلكاف ومتجانس معو، إال أنو يكوف من 
احلمق والببلىة أف نفًتض أف معرفة البعض ىي معرفة كل ما تبقى من 
الكل، كما أنو من احلماقة أف يقوؿ ادلرء: دبا أف الدوالر الذي معي مشابو 

تجانس معها فمعرفتو معرفتها لك ما ىنالك ُب الوجود من دوالرات وم
وسبلكو يكوف سبلكا ذلا. واألجزاء اليت ٓب تدخل ربت ذباربنا من ادلكاف 
متميزة عما عرفنا منو سبيز الدوالرات عن الدوالرات، وال يصح لنا أف 

 نزعم أننا نعرفها كلها مطلقة أو مقيدة حىت صلرهبا ابلفعل. 

ىي اليت توجد قيمة  وىنا ذبيب فلسفة ىيجل قائلة إف صفة ادلكاف
ادلكاف وليس ىناؾ من شيء يعرؼ حوؿ ادلكاف أكثر شلا عرؼ حوؿ 
األجزاء اجملربة فعبًل. ولكن إذا سلمنا أف قيمة معرفة ادلسافات اليت ٓب 
تدخل ربت التجارب انشئة عن معرفة الصفات اليت تتصف هبا تلك 

فة احملدود من ادلسافات، فإنو اليزاؿ يقاؿ إنو من احلمق أف تقوؿ إف معر 
األمكنة تساوي معرفة البل زلدود منها. ألف ادلسافات األخرى ٓب زبضع 
بعد لتفكَتان، وإذا خضعت رلردة عن كل االعتبارات، فإهنا ٓب زبضع 

 ابعتبار انشغاذلا ادلادي، وذلك ىو ادلهم منها.
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إف معرفة الفاين لغَت احملدود ال بد أف تبقى معرفة قاصرة أو جهبًل 
ٌب ذلك البل زلدود ويقدـ نفسو لنا دفعة واحدة أو شيئًا فشيئًا. حىت أي

وىنا تقوؿ فلسفة ىيجل: "إنٍت ٓب أقصد بقوٕب: "إف معرفة احملدود ىي 
معرفة البل زلدود" إف أحدعلا ؽلكن أف يكوف بديل اآلخر، وال ؽلكن أف 
تقصد ذلك فلسفة حقة". ولكن ذلك ال يقل غموضًا عن فكرة األقاليم 

ثة والقرابف ادلقدس. إذ أف العقل السليم ال يرى أكثر من نوعُت من الثبل
 االرباد: االرباد التاـ، واالرباد اجلزئي.

فإذا كانت الوحدة كاملة أمكن أف ػلل كل واحد من الشيئُت اللذين 
قيل عنهما أهنما متحداف زلل اآلخر، فإذا ٓب يكن ذلك شلكنًا ٓب تكن 

ف ػلدد نوع االعتبار أو وجهة النظر اليت الوحدة اتمة. ومهمة الباحث أ
يسَت عليها ُب حكمو. وال غلد الرجل الكاثوليكي نفسو زليصًا عن 
اخلضوع ذلذا. فهو ال يقصد اربادًا من صبيع النواحي، بل اربادًا ما، ومن 

 إحدى وجهات النظر فحسب.

وقد يكوف قوؿ ىيجل "معرفة ادلتناقضات معرفة واحدة" من ادلبادئ 
ية اليت تفرعت عنها كل ادلبادئ السابقة. وىنا أيضًا تعجز فلسفة األول

ىيجل عن التمييز، فتأخذ ادلعرفة مطلة عن كل قيد ٍب تضعها مكاف 
ادلعرفة ادلقيدة ببعض االعتبارات، وبذا تقع ُب اضطراب، ألهنا أصبحت 
تشمل اعتبارات ٓب تكن متضمنة من قبل. وال شك أننا، عندما نعرؼ 

أف لو نقيضًا أو ال بد أف نظن ذلك. وقد نسمي افًتاض  شيئاً، نظن
النقيض معرفة لو إذا ما أحببنا؛ ولكنها معرفة لو ابعتبار خاص، أي ابعتبار  
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كأنو نقيض فحسب؛ وال ؽلكن أف تدلنا معرفة النقائض على الصفات 
اإلغلابية لنقائضها ما دامت ٓب تدخل ربت ذباربنا الفعلية. فهنالك، إذف، 

 نفي النقائض واإلثبات لصفات نقائضها اإلغلابية، وال يقدر منطق ىوة بُت
ىيجل أو أي منطق آخر مثلو أف يدعنا نقبل ما ذىب إليو بتلك السهولة 

 اليت أشار إليها.

وإف أكمل تطبيق ألسلوب رفض التفرقة والتمييز الذي أدلعنا إليو 
فهو نفي" فهي،  سابقًا ىو استعماؿ القاعدة العامة اليت تقوؿ: "كل ربديد

إذا أخذت على عمومها وُب غموضها، تؤدي إٔب ذلك االضطراب الذىٍت 
الذي ال بد أف يبلبس العقل حُت يتصل بفلسفة ىيجل، وذلك ألف كلمة 
"نفي" تؤخذ أواًل رلردة عن كل اعتبار، ٍب تستعمل لتدؿ على حاالت غَت 

فسها، وتنتهي زلدودة ابعتبارات شىت، ٍب تدؿ بعد ذلك على نفي الذات ن
أخَتًا بتلك القاعدة اليت ترى أف "كل إغلاب فهو مناقض لنفسو"، وذلك 

 موضوع مهم، فلنخصو بشيء من العناية.

ما الذي نفعلو، عندما نكيل رطبًل من اللنب مثبًل؟ إننا ضلكم حكمُت 
ابلنسبة لو، فنقوؿ أواًل إنو ذلك الرطل، ونقوؿ اثنيًا إنو ليس ىذه 

أننا ضلكم حكمُت، أحدعلا إغلايب واآلخر سليب، ولكنهما  اجلالوانت. يعٍت
 يصدقاف معًا.

قد يقاؿ إننا ضلكم أحكامًا أكثر من ىذين احلكمُت: فنحكم أحكاماً 
يكوف ادلوضوع فيها اجلالوانت األخرى؛ فكما أف الرطل ليس اجلالوانت،  
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اً كذلك ليست اجلالوانت الرطل. فالتحديد "ىذا ىو الرطل" ػلمل معو نفي
وىو "اجلالوانت ليست الرطل". فهنا زلموؿ واحد، وموضوعاف متعانداف، 
وعلا صادقاف معًا أيضاً. ولكن النفي واإلغلاب ُب القضيتُت ابعتبارات 

 سلتلفة: ىذا ىو )ا( وليس ىذا )الا(.

ولكن ىذا النفي ادلتضمن ُب التحديد ال ؽلكن أف يكوف النفي الذي 
ف كل القضااي اليت من ىذا النوع ليست قصده ىيجل ليخدـ بو غرضو. أل

إال مظاىر لقانوين الوحدة والتناقض اللذين علا من عمل العقل عندما 
ػللل مدركاتو الذىنية، ولكن ذلك النوع ىو الذي ػلتقره ىيجل وغلئ 

 دبنطقو ليخالفو.

ولذا ذىبت فلسفة ىيجل إٔب ما ىو أبعد من ىذا وقالت إنو يوجد 
التناقض احلقيقي. فمثبًل، ألست حبكمك على ُب كل ربديد عنصر من 

اللنب أبنو ذلك الرطل مانعًا لو من أف يكوف ىذه اجلالوانت؟ أو لست 
 بذلك أيضاً قد حرمت اجلالوانت من الوجود الذي كاف شلكناً ذلا؟

حقاً، إنك إذا ما مسعت بقطر من األقطار تفيض أهناره لبنًا وعسبًل، 
زلدودة ُب وجود أهنار من ذلك النوع،  فذىبت إليو شلتلئًا آبماؿ غَت

ولكنك ٓب ذبد ُب كل ذلك القطر إال رطبًل واحدًا من اللنب، فإف التحديد 
بو ينفى ال زلالة ما عداه من اآلماؿ اليت كنت أملتها، ويكوف ىناؾ 
تضارب حقيقي ينتهي ابنتصار أحد اجلانبُت، وزبتفي األهنار اليت تفيض 
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ل ينفي وجودىا؛ ودبا أف كبًل من األهنار والرطل لبناً، ألف وجود ذلك الرط
 قد تعلق بنفس اللنب، فإف العناد بينهما يكوف عناداً كامبًل.

ولكنو تناقض ال ؽلكن أف يوجد بُت الطبائع احلقيقية وال بُت الوجود 
احلقيقي، وال ؽلكن أف يوجد إال بُت تصوير خاطئ للوجود وتصوير صائب 

ف األوؿ يكوف قد حل ُب مكاف ال ػلق لو أف لو عندما يدرؾ واقعياً. أل
ػلل فيو. ولكن ادلوجودات احلقيقية ال ؽلكن أف ػلتل أحدىا ادلكاف 
ادلنطقي لآلخر. وٓب تزعم اجلالوانت أهنا الرطل، وكذلك ٓب يزعم الرطل أنو 
اجلالوانت  وٓب ػلاوؿ أف يكرب ويزيد، فبل يتمكن شيء آخر من أف يزيلو أو 

 قى دائم الثبوت.ينفيو، ولذا يب

فهل ؽلكن أف يعتقد حقاً، أماـ تلك البدىيات، أف قاعدة "التحديد 
نفي" ُب فلسفة ىيجل تستدعي تناقضًا فعليًا؟ فهل تنفي األصوات اليت 
تعملها العجبلت ما أكتبو وأان ُب الغرفة؟ وىل أان أنفيك أيها القارئ؟ قد 

ذلذا، اثناف، ألنٍت أكوف  أفعل ذلك إذا قلت أيها القارئ ضلن اثناف، وأان،
قد وضعت اجلزء موضع الكل. ويعرب ادلنطق احملافظ عن مثل ىذه ادلغالطة 
بقولو أف كلمة "ضلن" استعملت على وجو التوزيع ال على وجو ادلصاحبة 

 واالشًتاؾ. 

ولكن ما دمت ٓب أرتكب مثل ىذا اخلطأ ورضيت بنصييب كجزء 
لشأف ُب العآب ادلادي؛ إذ فحسب فسنبقى ُب سبلـ وىدوء. وىذا ىو ا

تبقى األجزاء أجزاًء وال ؽلكن أف رباوؿ أف تكوف غَت ذلك. فهل ؽلكن أف 
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تتصور جزءًا من ادلكاف زلاواًل أف ػلل زلل جزء آخر؟ وىل تتصور تفكَتؾ 
ُب موضوع زلاواًل أف يزيل موضوعًا حقيقيًا من الوجود وػلتل مكانو؟ فما 

 ما ذىب إليو؟ لعلو ٓب يتيسر لو فهم الذي حدا ىيجل إٔب أف يذىب إٔب
قانوين ادلشاركة ودواـ االتصاؿ؛ ولعل مثلو، الذي سبسك بو من االستحواذ 
على الكل أو ترؾ الكل، قد أذلاه عن كل شيء وجعلو يقوؿ: إف كل نقطة 
من ادلكاف وحلظة من الزماف أو من الشعور النفسي، وكذا كل صفة من 

"إنٍت أان الكل وليس ىناؾ ُب الوجود غَتي"؛ صفات الوجود ينادي قائبًل: 
وذلك النداء ىو جوىر كل موجود، وال ينفيو إال قوة للحظة أخرى كفيلة 
أبف تضع اللحظة األؤب ُب مكاهنا البلئق هبا. فبل ينفي ما ىو مثبت ُب 
حلظة من اللحظات إال األجزاء اليت تقدر على أف تبطل النفي الذي وجو 

 ذلا.

إٔب أف أنبو األذىاف إٔب نتيجة خاطئة استنبطتها فلسفة وذلك يدفعٍت 
ىيجل من صورة األحكاـ السلبية. يقوؿ ىيجل "إف كل سلب عمل 
عقلي"، يعٍت أف السلب ال يوجد إال ذىناً. وذلك أمر ال يكاد ؼلتلف فيو 
اثناف. وأف أكثر ادلذاىب الواقعية سذاجة ال ؽلكنو أف يقوؿ أف )ال مائدة( 

ُب ذاهتا على نفس الطراز من الوجود الذي توجد بو ادلائدة  ؽلكن أف توجد
ُب اخلارج. ولكن دبا أف ادلائدة والبل مائدة متبلزماف ذىنًا فإهنما ال بد أف 
يكوان داخلُت ربت طبيعة واحدة، ومهما حاولت أف تثبت ادلائدة على 
 أوجز وجو فإنك ستجدىا انفية البل مائدة. وعلى ىذا، ؽلكن أف يقاؿ أف
الوجود اإلغلايب عمل العقل أيضًا مثل الوجود السليب. وسواء أكاف 
ادلذىب ادلثإب على حق ُب ذلك أـ ٓب يكن فليس ٕب اعًتاض عليو، ما داـ 
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معتربًا فرضًا تقًتحو شىت االعتبارات، وؽلكن أف يزوؿ ما علق بو من 
مشاكل ببحوث علمية جديدة. ولكٍت أعًتض على زلاولة الربىنة سلفًا 
على ذلك الذي ال ؽلكن أف يكوف إال نتيجة لتجارب وحبث استقرائي 
طويل أبدلة ذىنية مفروض وجودىا قبل وجود التجارب. فكيف ؽلكن 
أف يقاؿ أف السلب واإلغلاب يقفاف على قدـ ادلساواة ويدخبلف ربت 
طبيعة واحدة؟ يتحدث اإلغلاب عن الوجود الفعلي، ويتحدث السلب 

 ي أنو كاذب.عن ذلك اإلغلاب ويدع

فليس ىناؾ ُب الواقع زلموؿ سليب أو كاذب، وال يفًتض الوجود 
فروضًا كاذبة ؽلكن أف تناقض بعد، والسلب الذي ؽلكن أف ربكم بو 
الطبيعة ىو سلب أخطائنا. ومن ىذا يتبُت أف النفي ال بد أف يكوف نفياً 

حلكم أبف لشيء عقلي، ألف ادلنفي ال بد أف يكوف دائمًا وعلًا وخيااًل. فا
"اخلواف ليس األريكة" يفًتض أف السامع أو ادلتكلم كاف يظن أنو ىي، 
وقد ال يكوف اإلثبات إثبااًت لشيء يرتبط ىذا االرتباط الضروري 

 ابلذىن.
واآلف، إذا كاف ادلذىب ادلثإب حقًا فإنو يسأؿ: ىل تستلـز حقيتو 

في وجود وجود إدراؾ واحد متصف ابلشموؿ وابلبل هنائية، أو أنو يك
صبهورية من اإلدراكات ادلنفصل بعضها عن بعض أبي نوع من أنواع 
االنفصاؿ. وأعٍت بذلك إدراكات مرتبطًا بعضها ببعض دبقدار مشًتؾ 
من التصورات، ولكل منها مقدار من ادلخزوانت العقلية اخلاصة هبا.  
كبل الفرضُت شلكن ُب نظري. وسواء أتعددت النفوس أـ ال فإف ذباور 

ر الذىنية فيها ىو ادلبدأ الذي يوحد بُت العآب. فالشرط الذي ال الصو 
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بد أف زبضع لو الصور ىو أف يكوف كل منها رلاورًا لآلخر ُب الذىن، 
ومدركًا كذلك، وإال فإنو ينفي من العآب ويكوف عادلًا بنفسو. ولكن ىذا 
شرط واحد يشًتؾ فيو صبيع الصور. وأما صفاهتا وحدودىا األخرى فلم 

تعرض ذلا. فليس قولك دبا أف الصورة الذىنية )ب( ال ؽلكن أف توجد ي
ُب نفس العآب الذي توجد فيو )أ( من غَت أف ذباورىا فبل بد أف تتضمن 
)أ( )ب( أو توجدىا حلمًا ودمًا وشعرًا وجلدًا، ليس قولك ىذا إال شرىا 
ىيجليا أضبق؛ وىو ذلك الشره الذي يتطلب الكل وال يرضى دبا دوف 

 لك.ذ
ولقد عجز منطق ىيجل مع كل ما فيو من شعوذة عن تربير 
موقفو. ألف الشروط اليت تلـز هبا الصور الذىنية بعضها بعضًا ىي 
الشروط األساسية اليت يتطلبها الدخوؿ ُب عآب واحد فحسب؛ وذلك 
مثل شروط الفردية والزماف وادلكاف؛ ومن ٓب ؼلضع منها ذلذه الشروط 

 يدخل ضمن ىذا العآب. ولكن على أي وضع فإنو يكوف شاذًا وال
سيكوف ىذا العآب فذلك أمر ال سبكن معرفتو قبل أف يكوف فعبًل وقبل 
أف نعرؼ الصور اليت استسلمت لشروطو. وابختصار كل نظرية ترى أف 
العآب زلل ألعراض مفارقة حقيقية وإمكاانت حقيقية فهي فرضية قوية 

 ال ؽلكن إبطاذلا.
وجد األحكاـ اخللقية إال ُب مثل ىذا العآب، ألف وال ؽلكن أف ت

القبيح ىو الذي ػلتل مكاف شيء كاف ؽلكن أف يكوف اآلف، واحلسن 
ىو الذي ؽلكن أف يكوف ُب مكاف ليس ىو كائنًا فيو اآلف. ولكن ال 
ؽلكن أف يكوف ىناؾ حسن أو قبيح ُب العآب الذي يراه ىيجل؛ وىو 
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كن أف يكوف ألحد أجزائها شيء من تلك الكتلة اجلامدة اليت ال ؽل
احلرية ُب احلركة، وذلك االكتظاظ ابلوجود الضروري الذي ال ؽلكن أف 

 يتصف بشيء من اإلمكاف.
واآلف، إف أخشى ما أخشاه ىو أف أكوف قد أسأمت القارئ أو 
أوقعتو ُب حَتة؛ ولكنها طبيعة ادلوضوع، ألف أسوأ شيء ُب نقد فلسفة 

اليت يستعملها الناقد أصوااًت جوفاء غريبة ذبعلها ىيجل ىو أف للرباىُت 
تبدو خيالية مثل األخطاء اليت جاءت لتصلحها، وذبعلنا نشعر أبف ىذا 
العآب سراب وأنو وىم وخياؿ. ولكن ذلك ضياء فلسفة ىيجل ونورىا. 
فبل عجب، إذف، إذا كانت كلماتنا ىذه تطرب ىؤالء الذين عمدوا 

أتباع ىيجل، وقد كاف مفروضًا أهنا بعقيدة مشوشة مضطربة، مثل 
جاءت إلقناعهم؛ ألهنم يظنوف، حُت يسمعوهنا منا، أننا صبيعًا أبناء 
ىيجل، غَت أف بعضًا منا ٓب يبلغ تلك ادلرحلة الذىنية اليت يعرؼ فيها 
أابه. وكما أف ادلدرسة الكاثوليكية زبربان أف براىيننا ضد ادلسيحية 

طهر روح كاثوليكية، فكذلك تبتسم البابوية تنم من غَت قصد عن أ
فلسفة ىيجل من نقدان إايىا قائلة: "إذا ما جٌت اجلاين فكيف يهرب 

 مٍت، وأان اجلناح الذي يطَت بو؟".
واآلف أحب أف أصبل األسباب اليت ضبلتٍت على رفض فلسفة 

 ىيجل فيما يلي:

 ( إنو من ادلستحيل أف أنكل طعامنا ويبقى لنا بعد ذلك كامبًل غَت2)
منقوص. يعٍت أنو ال يوجد التناقض احلقيقي إال بُت حكمُت ذىنيُت، 
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إذا كاف أحدعلا صادقًا واآلخر كاذاًب كاف وجود أحدعلا انفيًا لوجود 
اآلخر. وليس ىناؾ حالة عليا من التأليف ؽلكن أف يعيش فيها ىذاف 

 احلكماف وأمثاذلما معاً.
السلب وحده ال ؽلكن أف  ( ال ؽلكن أف تكوف اذلوة أداة ربط؛ يعٍت أف0)

 يكوف أداة التقدـ الفكري.
( ادلستمرات من النفس والزماف وادلكاف روابط، ألهنا خالية من 8)

 الفجوات.

 ( ولكنها ال تربط الصور الذىنية إال ربطاً جزئيًا.9)
( ولكن ذلك الربط اجلزئي كفيل أبف غلعل ىذه الصور مساعلة ُب عآب :)

 واحد مشًتؾ بُت اجلميع.
 ( بيد أف لتلك الصور صفات أخرى، وىذه تبقى غَت مرتبطة.;)
( ومع ىذا فيمكن أف تظهر الصفة الواحدة ُب أزمنة وأمكنة سلتلفة. >)

وىذا غلعلها متعددة، ويصبح دخوؿ أفرادىا ربت جنس واحد عامبًل 
 من عوامل الربط أيضاً.

حادة؛ وتبدو   ( ولكن تبقى اذلوة بُت الصفات ادلتباينة ُب اجلنس قائمة=)
كل واحدة من ىذه الصفات لؤلخرى حقيقة متمايزة ذات وجود 

 عارض.
( وقد ذبعلنا األحكاـ اخللقية نفًتض عوارض ُب الكوف ال ؽلكن إرجاع <)

 أحدىا لآلخر.
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( ولكن تلك العناصر العرضية ال يناقض بعضها بعضاً، مادامت 22)
لذىٍت؛ ألف ادلساعلة تشًتؾ صبيعها ُب الزماف وُب ادلكاف وُب الشعور ا

تتعارض مع التناقض، وال ؽلكن أف تتعارض إال إذا حاوؿ كل منها أف 
 ػلتل مكاف اآلخر أو زمانو.

( وأما وجود تعارض من ىذا النوع الذي ال يقدر العقل على التغلب 22)
عليو، والذي قد يشعر أبف ادلمكنات أكثر من الواقعيات فذلك 

 سفة أف تدعي أكثر من ذلك.فرض شلكن الوقوع؛ وال تقدر فل
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 خامتـة للنعرب

واآلف، وقد فرغنا من عرض ما أحببنا عرضو اليـو من 
فلسفة وليم جيمس، ضلب أف نقف معو قليبًل، متدبرين ما 
جاء فيو من فكر وآراء، وابحثُت عن االذباه الذي قد 

 ترمي إليو فصوؿ السفرين معاً.
اد" هتدؼ صبيعها ضلو غاية يؤكد وليم جيمس أف فصوؿ "إرادة االعتق

واحدة واذباه فلسفي واحد، على الرغم من تعددىا وتشعب موضوعاهتا. 
االذباه التجرييب  -Radical Empiricism -ذلك االذباه ىو ما مساه 

ادلتطرؼ، فهو اذباه ذبرييب ألنو يعتمد على التجارب دوف النظر احملض، 
واقعيًا فروضًا قابلة ألف تتغَت ُب  ويعترب النتائج اليت قد يعتربىا غَته يقيناً 

ادلستقبل إذا ما تطلبت حوادثو ذلك التغيَت. وىو متطرؼ ألنو ؼلالف 
ادلذاىب التجريبية األخرى اليت تؤمن بوحدة ادلادة ُب الوجود، وترى أف 
تلك الوحدة ىي القانوف اليقيٍت الثابت الذي غلب أف زبضع لو كل 

دلادة ليس إال فرضًا من الفروض قد التجارب، ويرى أف القوؿ بوحدة ا
تشهد لو التجارب وقد تنقضو، ويقوؿ كذلك ليس ُب مقدور أي إنساف 
أف يصل إٔب علم اليقُت ُب ىذه ادلسألة، كما أنو ال يقدر أف يصل إليو ُب 

 غَتىا من ادلسائل اليت تعتمد ابلضرورة على التجارب.
سعى العقل حثيثاً وليست تلك الوحدة، ُب نظره، إال أمبًل يرجى، ي

ليبلغو من غَت أف يدركو. فيشاىد اإلنساف عادلًا متعدد األجزاء، متباين 
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الصفات، فيحاوؿ أف ينقذه بعقلو من تلك الصورة ادلضطربة اليت صورهتا 
لو النظرة السطحية؛ ولكن تظل الوحدة ادلطلقة، بعد ذلك، وعلى الرغم 

يستوي ُب ذلك الفبلسفة من تلك احملاولة، أمبًل يرجى أف ػلقق فحسب؛ 
وغَتىم من الناس. وذلك ألنو سيظل ىناؾ، بعد أف يؤدي العقل وظيفتو 
على خَت الوجوه وأكملها، وجهات نظر متعددة حوؿ العآب وصفاتو وما 
فيو من وحدة أو تعدد؛ فما يبدو واضحًا وجليًا من بعض وجهات النظر 

ونسبيًا ُب نظر بعض  قد يبدو غامضًا من وجهات أخرى؛ وما يبدو ذاتياً 
العلماء قد يبدو واقعيًا وموضوعيًا ُب نظر آخرين؛ وسيظل كل من السليب 
وغَت ادلنطقي موجودًا ومسببًا لكثَت من ادلتاعب لبعض الناس؛ وسيبقى 

 الشر مصدر لكثَت من اآلالـ لكثَت من الناس كذلك.
لى وابجلملة، سيوجد كثَت من األشياء اليت تواجو وال يقدر أحد ع

فهمها أو تعليلها، بل تبقى سرًا من األسرار اليت ال يدرؾ كنهها وال يقدر 
أحد على أف يربطها ابدلوجودات األخرى؛ أو ليس العقل نفسو الذي تظن 

 أننا نوضح بو الغامض سراً من األسرار وأحجية من األحاجي؟
ذلك ىو االذباه التجرييب ادلتطرؼ، فكل من يقوؿ إف التعدد ىو 

اخلارجي لذلك العآب الذي نعيش فيو، وأما الوحدة فيو، أو االرتباط  ادلظهر
ادلطلق بُت أجزائو، فليس إال فرضًا من الفروض ؽلكن أف يكوف حقيقة، 
وؽلكن أال يكوف، كل من يقوؿ ذلك فهو من أرابب ىذا االذباه  التجرييب 

ل. فًتاه ادلتطرؼ. ولقد مثلت فصوؿ "إرادة االعتقاد" ىذا االذباه خَت سبثي
يتحدث فيها عن الدين ومسائلو، وعن األخبلؽ وقضاايىا، وعن الوحدة 
ُب الوجود، وعن مسائل االعتقاد كلها، ويعتربىا فروضًا قابلة ألف تكوف 
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حقًا حُت تشهد ذلا حوادث ادلستقبل، من غَت أف تصل من تلك الناحية 
ذبارب اإلنسانية إٔب اليقُت ادلطلق، حىت أيٌب اليـو الذي يقاؿ فيو قد سبت 

 صبعاء.
وهتتم فصوؿ الكتاب كذلك سيما "إرادة االعتقاد" و"قيمة احلياة" 
و"ادليل العقلي ضلو التفكَت ادلنطقي" و"األعماؿ العكسية واإلؽلاف ابهلل" 
بتبيُت أف للمرء أف يؤمن بكل ادلسائل اليت ال غلد من الرباىُت النظرية ما 

تدعوه إٔب اإلؽلاف هبا؛ وقد تربىن التجارب يؤيدىا، ما داـ غلد ميواًل نفسية 
 على أنو على حق ُب اعتقاده.

وىنا صلد جيمس يدافع عن نفسو من انحيتُت: فيدفع عن نفسو أواًل 
هتمة أنو مضيع للوقت ُب غَت طائل، وهتمة أنو يدعو إٔب التهور ُب 
االعتقاد. وبياف ذلك أف بعض ادلتفلسفُت قد يقوؿ إف الناس ميالوف 

ئعهم ضلو االعتقاد من غَت تدبر وتفكر، فهم ال ػلتاجوف إٔب من بطبا
يشجعهم ويدعوىم إٔب االعتقاد. فاجلدؿ حوذلا جدؿ ال طائل ربتو 
ومضيعة للوقت من غَت مربر. وىنا يقوؿ جيمس حقًا إف اإلنساف ال 
ينقصو االعتقاد، بل احلذر وقوة النقد دلسائل االعتقاد؛ ونقطة الضعف فيو 

تقد بدوف روية ُب بعض ادلتألق من النظرايت، وخاصة إذا ما أنو قد يع
توجهت ضلوه بعض ادليوؿ الغريزية؛ ولكن ذلك شأف العواـ. فلو كاف 
متحداًث إٔب العواـ أو إٔب جيش اخلبلص لصح أف يرمى أبنو مضيع للفرصة 
وللوقت ُب نصحو إايىم ابالعتقاد؛ وذلك ألهنم يعتقدوف ابلفعل، وال 

م ُب ابب االعتقاد، إال تقطيع أوصاؿ اعتقاداهتم، وتعريضها ػلتاج أمثاذل
ألشعة الشمس وللهواء الطلق، حىت أتٌب قوة النقد، وهتب رايح الشماؿ 
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العلمية، فتطهرىا دبا فيها من خرافات وأوىاـ. ولكنو يتحدث إٔب صباعات 
أخرى؛ فهو ؼلاطب بفصولو ىذه اجلماعات األكادؽلية ادلثقفة اليت تغذت 

اف العلـو وقويت عندىا قوة الشك والنقد فجعلتها زبشى االعتقاد بلب
وزبافو، وتضطرب أعصاهبا عندما تسمع كلمة العقيدة الدينية. وذلك 
بسبب إؽلاهنا أبف ىنالك أدلة علمية ينجو ادلرء ابستعماذلا ُب حبثو عن 
احلقيقة، من الوقوع ُب ادلخاطر؛ ودبا أف مسائل الدين ال زبضع لتلك 

لة كاف اإلؽلاف هبا ضباقة وجهبًل. تلك اجلماعة وأمثاذلا ىي اليت يتحدث األد
إليها جيمس، وىي ربتاج إٔب شيء آخر وراء ما ذكر: فتحتاج إٔب أف يبُت 
ذلا أنو ليس ىناؾ ُب احلقيقة طريق علمي أو غَت علمي ؽلر ادلرء فيو سادلاً 

واعتقاد أكثر شلا بُت نوعُت متقابلُت من اخلطر، اعتقاد أقل شلا ينبغي، 
ينبغي. وإذا كاف األمر كذلك، وٓب يكن ىناؾ زليص من ادلخاطرة، فعلى 
ادلرء أف يواجو أمثاؿ ىذه ادلخاطر؛ فخَت لو أف يواجهها وىو يعلمها، 
ليستعد ذلا ٍب ؼلتار ما ىو أوفق لو، من أف يغمض عينيو عنها لتفاجئو. وال 

أنو ال ينبغي أف ينصحوا أبف  يلـز من العلم أبف التهور رذيلة بُت اجلند
يكونوا أشداء بواسل ومستعدين لتحمل ادلخاطر. بل ينبغي أف يدربوا مع 
ذلك على الشجاعة، مع التمرين على الشعور ابدلسئولية. وىي تلك 
الشجاعة اليت يبديها ادلرء ُب ادلخاطر بعد اختباره لكل الظروؼ واألحواؿ 

زباذ كل الوسائل اليت قد تقلل من اليت قد تقف ُب سبيل انتصاره، وبعد ا
 مصابو على فرض اذلزؽلة.

ٍب يدافع عن نفسو، اثنياً، أبنو ال ينصح ابلتهور ُب االعتقاد، ألنو ٓب 
يقل أكثر من أف لكل امرئ احلق ُب أف يعتقد ما يشاء، ومن أف كبل من 
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س أقل ادلعتقد وغَت ادلعتقد ُب كل ادلسائل اليت ال غلد فيها دليبًل يقينيًا لي
من اآلخر ُب ادلخاطرة، فكبلعلا سلاطر، وكبلعلا مغرر بنفسو؛ وال شك أف 
لكل امرئ احلق ُب أف ؼلتار نوع الغرر، ونوع ادلخاطرة اليت ال يرى ىو 
أيسًا من الوقوع فيها. غَت أف مواجهة ىذه ادلخاطر أحرى ابدلرء وأجدر، 

يش ونتصرؼ كأننا وأف العلم بوجودىا ُب صبيع احلاالت خَت لنا من أف نع
ال علم لنا بوجودىا، ما دامت موجودة ابلضرورة ُب صبيع احلاالت العلمية 

 وغَت العلمية على السواء.

ٍب ينتقل جيمس إٔب موضوع آخر ليس أقل أعلية وحيوية من ىذه 
ادلوضوعات، فيقوؿ قد يقاؿ إنو ال داعي إلاثرة جدؿ وضوضاء حوؿ 

حية العملية، وإف كنا طلتلف فيها من موضوعات نتفق فيها صبيعًا من النا
 انحية نظرية؛ وتلك ىي ادلوضوعات الدينية. 

من يتدخل  -عصر احلرية الدينية  -فليس ىنالك ُب ىذا العصر 
تدخبًل فعليًا ُب معتقداتنا الدينية، ما دمنا نعاملها على أهنا مسائل فردية 
يؤديها ادلرء ُب ىدوء من غَت أف يثَت حوذلا ضجة أو يثَت بسببها شغبًا ُب 

فاً. ألنو اجملتمع. ولكن جيمس يدفع ذلك التخصيص ُب االعتقاد دفعًا عني
يرى أف معيار اختبار االعتقاد الذي يعرؼ بو صدقو من كذبو ىو مظهره 

 وتطبيقو على احلياة العملية تطبيقاً حراً من غَت زبصيص.
وكما أننا نقوؿ إف أصدؽ الفروض العملية ىو الفرض الذي يكوف 
أكثر صلاحًا عندما يطبق على احلياة العملية، فإننا نقوؿ ذلك ابلنسبة 

ض الدينية كذلك. فكلما كانت أكثر صلاحًا وأمشل تطبيقًا كانت للفرو 



 203 

أطوؿ بقاء وأكثر صدقًا شلا ىو أقل منها ُب النجاح وُب التطبيق. واتريخ 
األدايف خَت شاىد على ذلك؛ فيحدثنا أبف كثَتًا من الفروض الدينية، اليت 

عارؼ ٓب تنجح ُب التطبيق على احلياة العملية، قد اندحر عندما واجو ادل
الكونية الرحيبة، وصار بعد ذلك ُب حيز النسياف، ُب حُت أف بعضًا آخر 
منها احتفظ بكيانو على طوؿ األايـ، وٓب يزده مر األايـ إال جدة وحيوية، 
على الرغم من كل ما القى من زلن وشدائد. ومهمة علم األدايف أف يبُت 

وإٔب أف أيٌب لنا، إبخبلص، تلك الفروض اليت عاشت، وربدث الشدائد. 
اليـو الذي ػلقق لنا فيو العلم تلك الغاية، فإف ادلناظرة احلرة بُت األدايف 
ادلختلفة وتطبيقها جهارًا على احلياة العملية علا خَت ادلعايَت دلعرفة األصلح 

 منها ولبقائو وعلو شأنو. 
ذلذا كاف لزامًا على األدايف أال ؼلتفي كل واحد منها ربت معايَته 

فبل ػلس هبا إال ادلؤمنوف هبا، بل غلب عليها، أف ربيا حياة عامة  اخلاصة،
وأف يناقش بعضها بعضاً. وال ضَت على رجل العلم وعلى مهمتو العلمية 
من اجلدؿ الديٍت ُب عصره، ماداـ ىناؾ شيء من احلرية التفكَتية ومن 
 العدؿ واإلنصاؼ. ألف القضااي الدينية اليت ستنتصر على ما ينافسها ال

ؽلكن أف تنتصر إال إذا كانت شلكنة التطبيق، أو أكثر إمكااًن للتطبيق من 
غَتىا؛ فبل بد ذلا، إذف، من تقبل النظرايت العلمية ادلستقاة من الواقع. 
لذلك وجب على رجل العلم أف يرحب بكل أنواع اجلدؿ الديٍت، ماداـ 

عًتؼ هبذا يعًتؼ أبف بعض الفروض الدينية قد يكوف حقًا؛ وأما إذا ٓب ي
القدر فبل كبلـ معو، ألنو يكوف بعيدًا عن الروح العلمية كذلك. ولقد كاف  
كل من اخلبلفات الدينية ومن اجلدؿ حوؿ العقائد أمارة القوة التفكَتية ُب 
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اجلماعة، وٓب تكن ُب يـو ما رللبة للضرر إال إذا ضبلت من السلطاف أو من 
فيما عدا ىذه احلالة. وذلك ألف  ادلنطق أكثر شلا تطيق، وكانت خَتًا كلها

أىم األشياء وأعبلىا قيمة ابلنسبة لئلنساف ولؤلمم وللعصور ىو مثلها 
العليا وعقائدىا الدينية، ولو كاف فيها مقدار كبَت من الغلو واإلفراط. ألف  
كل ما كاف ىنالك فيها من غلو نتيجة لفعل بعض األفراد، أو التطور ُب 

ُب اجلملة وعلى مر األايـ، فأصبح ُب النهاية بعض العصور، قد عوض عنو 
ُب صاّب النوع اإلنساين. لذلك ال يكاد يوجد خبلؼ بُت العلماء ُب القوؿ 

 أبف األدايف لعبت دوراً مهماً ُب النهوض حبياة اإلنسانية صبعاء.
على أننا نقرأ بُت سطور ىذين السفرين اذباىًا آخر وراء ذلك االذباه 

وذلك ىو االذباه  "الرباصباتيكي". وقد يكوف ىذا التجرييب ادلتطرؼ. 
االذباه غَت مقصود جليمس ُب بعض فصوذلما، ألنو كاف قد كتبها قبل أف 
يكوف تلك النظرية. بيد أهنا كانت مسبوقة آبراء مبعثرة ىنا وىناؾ تؤدي  
كلها إليها؛ وليس من العسَت أف صلد مثبًل منها ُب كل فصل من الفصوؿ 

ال تتناقض مع االذباه  التجرييب ادلتطرؼ، بل تسايره السابقة. وىي 
وتنسجم معو سباـ االنسجاـ، العتماد كل منهما على التجارب وعلى ما 

على أف  -كما رأينا ُب ادلقدمة   -ينشأ عنها من نتائج. فتصر تلك النظرية 
ادلهم من كل شيء ىو نتائجو وما يًتتب عليو من آاثر ُب حياتنا العملية، 

ف النظر اجملرد ادلقصود لذاتو حديث خرافة، ألف العمليات العقلية  وعلى أ
كلها، وادلعارؼ كلها وسائل فحسب ألعماؿ تقع خارجًا فتؤثر ُب حياتنا 
العملية، وال تتم احلركة العقلية حىت تتحوؿ إٔب حركة مادية، وعلى أف 

 الصدؽ ليس ىو مطابقة اخلرب للواقع بل انسجامو مع ما سيقع. 
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فكل شيء ػلكم عليو دبا يتبعو من نتائج؛ فإف كانت ىذه وىكذا 
النتائج متناسبة مع أغراضنا ومع ما نريد من مقدماهتا كانت خَتًا وصدقاً 
وحقًا، وإف كانت غَت ذلك كانت شرًا  وكذاًب وابطبًل. وال يوصف الفعل 
حبسن وال قبح، وال يوصف القوؿ ابلصدؽ أو ابلكذب حىت تعرؼ شبرتو. 

النظرية اليت صلد شذاىا ُب الفصوؿ السابقة، ولكنها ٓب توضح وتلك ىي 
."  سباماً إال بعد ذلك ُب مقاؿ عنوف "معٌت الرباصباتـز

فالدين، على ىذا الرأي حق، ألف اعتقاد ذلك خَت لنا ُب ىذه 
احلياة الدنيا، وأسلم عاقبة ُب الدار األخرى على فرض وجود تلك الدار 

حق، ألنو أدعى لطمأنينة النفس وىدوئها ُب  األخري؛ والقوؿ بوجود هللا
ىذه احلياة الدنيا، وأسلم عاقبة على فرض وجود تلك العاقبة؛ والتمسك 
دببادئ األخبلؽ خَت وأؤب، ألنو أنفع لنا ُب ىذه الدنيا من العيش فيها 
بدوف ىذه ادلبادئ؛ والصدؽ خَت ألف أثره ُب حياتنا العملية خَت من أثر 

 الكذب؛ وىكذا.
ثمرة العقيدة، إذف، معيار صدقها. وما داـ األمر كذلك كاف لنا أف ف

نعتقد ُب كل ما ىو خَت لنا: وىو ذلك الذي يساعدان على أف نعيش 
أحسن عيش وعلى أف نستخلص من احلياة أشهى شبراهتا، مادمنا ال صلد 
من الرباىُت اليقينية مايربر ذلك االعتقاد. وسيربر االعتقاد بعد ذلك 

ولكن ليس معٌت ىذا أف رلرد االعتقاد يبُت أنو صحيح أو أف نفسو. 
صاحبو على حق فيو، بل أنو سيساعد على ربقيق مسائلو ُب اخلارج. 
وبياف ذلك أف نظرتنا إٔب الدين ومسائلو ينبغي أال زبتلف عن نظرتنا إٔب 
العلـو ومسائلها ُب شيء؛ فكما أف العلـو تبدأ ابلفروض اليت ترجحها 
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نفسية، ٍب زبتربىا عمليًا، فكذا ينبغي أف يكوف الشأف ابلنسبة ادليوؿ ال
للدين ومسائل االعتقاد؛ فيبدأ ابلفروض ٍب ابالختبار العلمي لتلك 
الفروض. ودبا أف الفروض الدينية فروض ملزمة كاف االختيار من بينها 

كغَت   اختيارًا حقيقيًا وملزماً؛ فبل بد للمرء أف ؼلتار. وماداـ ادلختار سلاطراً 
ادلختار سواء بسواء، ألف الشك ُب ادلسائل العملية زلاؿ، كاف لكل امرئ 
أف يفضل نوع ادلخاطرة اليت ال يرى ىو أبسًا من الوقوع فيها، وأف ؼلتار 
أحد الفروض ادلهيأة لو، ماداـ غلد عنده ميواًل نفسية تدعوه إٔب ذلك، ٍب 

ختار ربت االختبار. يؤمن بو. وحينئذ تسنح لو فرصة وضع ىذا الفرض ادل
وسيظهر االختبار صلاحاً، مادامت ادليوؿ النفسية مؤازرة ذلك االذباه، 

 وذلك ىو معٌت أف االعتقاد يربر نفسو.
ولكن إذا كاف الصادؽ ىو النافع، وكاف العقل مشخصًا وخادماً 

الدينية واخللقية ومعايَت الصدؽ  -للحياة العملية، وكانت ادلعايَت كلها 
معايَت فردية، أفبل يكوف لكل امرئ صدقو  -ى السواء والكذب عل

وكذبو، ولو فلسفتو ودينو، ولو قواعده األخبلقية؟ وما ىي النتيجة لذلك 
إال الشك الكلي ُب كل ادلعايَت الذي ظن جيمس أنو فر منها؟ ذلك كلو 
يواجو ىذا االذباه  الربصباتيكي، وال غلد لو جوااًب شافياً. ولقد سبق أف 

كثَت من الكتاب وأاثره ضد ىذا ادلذىب وضد ما سبقو من   عرض لو
 مذاىب شلاثلة.

لذلك ال أرى ما يدعو إٔب التحدث عنو، وسأحاوؿ اآلف أف أكشف 
عن مواطن االضطراب فيو من انحية أخرى، من انحية قواعده األساسية 

 اليت ابتٍت عليها.
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ن يصر جيمس على أف نظريتو ىذه ليست فلسفة، ولكنها أسلوب م
أساليب البحث. فهي طريق من طرؽ البحث لتعرؼ الصادؽ من 
الكاذب، ويعًتؼ مع ذلك أبنو مسبوؽ هبا، فبل يضَته أف يقاؿ أهنا مرتبطة 
ابآلراء السوفسطائية القدؽلة، ودبذىب ادلنفعة، وأبنو ليس لو فيها إال 

بة التنقيح والتهذيب، جلعلها طريقًا صاحلًا دلعاجلة عدة نواح حيوية ابلنس
لئلنساف. فلما عجزت البحوث الفلسفية القدؽلة اليت زبضع للصور 
ادلنطقية واألشكاؿ الرايضية عن معاجلة تلك النواحي احليوية كاف من 
الضروري التوجو إٔب أسلوب آخر. وىو ذلك األسلوب الرباصباتيكي الذي 
ػلكم اجلانب العملي مهمبًل ذلك اجلانب اآلخر الذي اعتمد عليو 

كل االعتماد. فمثبًل، بينما نرى )كانت( يفرؽ بُت العقل النظري   القدامى
ػلكم أبف األشياء  -وعملو نظري زلض -والعقل العملي، ويقوؿ أف األوؿ

وىو متصل ابحلياة  -مقضي هبا ابلضرورة وابجلرب ادلطلق، وأف الثاين
يفًتض االختيار وحرية اإلرادة، إذا جبيمس يؤكد أف اجلانب  -العملية

ري من العقل، أو تلك العملية العقلية اليت ال هتدؼ ضلو غاية عملية النظ
ليس إال خرافة من اخلرافات. ألف العمليات العقلية ال بد أف هتدؼ ضلو 

ألغى اجلانب النظري، ووسع من دائرة  -بعبارة أخرى  -غاية؛ أو أنو 
العقل العملي فجعلو يشمل كبًل من النظري والعملي. وذلك أحد 

ب اليت جعلتو يرفض ادلذىب ادلثإب الذي ذىب إليو "ىيجل" األسبا
األدلاين، وكل منطق أو مذىب يعٍت ابلتجريد من العمليات الذىنية 

 . (1)اجملردة
                                                 

 راجع "ادليل العقلي ضلو التفكَت ادلنطقي"  و"حوؿ فلسفة ىيجل" من ىذا الكتاب.(1)
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وما داـ العقل النظري احملض قد قضي عليو ابإللغاء، ومادامت 
ك الناحية العملية اجلزء ادلتمم للناحية النظرية، كاف من الطبيعي أف تلوف تل

الناحية كل اذباىاتنا النظرية. وىكذا يقوؿ جيمس. فهو يؤكد أف 
االعتبارات الشخصية ونظرتنا للحياة وتقديران للمستقبل وأملنا فيو أو 
خوفنا منو تؤثر ابلضرورة ُب معارفنا، فيعتمد ادلنطق، إذف، على علم 
النفس وعلى ادليوؿ والرغبات، وىنا تبدو ادلفارقة واضحة بُت نظرية 

مس والنظرايت ادلشهورة حوؿ ادلعرفة ألهنا تؤكد كلها أف العقل يقدر جي
على التحرر من ادليوؿ الفردية واالذباىات الشخصية، وعلى أف ػلكم 
أحكاماً نظرية زلضة وغَت ملونة بشيء من تلكم االعتبارات الفردية. ولكن 
جيمس يصر على استحالة ذلك نتيجة لنظريتو ُب اإلحساس واإلدراؾ 

 سي اليت زبالف النظرايت ادلعروفة من قبل.احل
من أمثاؿ )لوؾ( و)ابركلي(  -ذىب رجاؿ ادلذىب التجرييب 

ومن حذا حذوىم إٔب معرفتنا للعآب اخلارجي احمليط بنا ال تنشأ  -و)ىيـو
إال عن إدراكات جزئية غَت مرتبط بعضها ببعض. فنحن ال ندرؾ ادلوضوع 

و وارتباط ىذه اخلصائص بعضها الذي يواجهنا ككل خبصائصو وعبلقات
ببعض، ولكنا ندرؾ جزئيات أو رلموعة مبعثرة من الصفات؛ والعقل ىو 

 الذي يبلئم بينها بعد ذلك، ويكوف منها ادلوضوع اخلاص.
فإان ال ندركو ىو ككل،  -اخلواف مثبًل  -فعندما نواجو دبدرؾ حسي

ة وىكذا، ولكنا صلد إحساسات متفرقة، كالصبلبة وادلبلسة واالستدار 
فتصبح تلك اإلحساسات ادلنفصل بعضها عن بعض فكرًا مستقبًل بعضها 
عن بعض كذلك. وىذه الفكر ىي اليت يعرفها العقل والؽلكن أف يعرؼ 
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غَتىا، وىي أساس معارفو؛ فيبلئم العقل بينهما، ويوجد بينهما عبلقات، 
ذلؤالء أف  ويكوف منها ادلوضوع الذي يريده: اخلواف. وذلذا كاف من الطبيعي

 يقولوا إف اإلنساف اليعرؼ إال فكره وآراءه وال يعلم شيئاً وراء ذلك.
فما دامت إحساساتو وجودات مستقلة ال غلد العقل بينها روابط 
طبيعية، وما داـ ال يعرؼ الشيء على حقيقتو، وال يعرؼ صفاتو على 

د لو من حقيقتها، فإف تركيبو إلحساساتو ال يكوف إال حدسًا وزبمينًا ال غل
الطبيعة ما يربره، وسيجد آفكاره دائمًا حواجز بينو وبُت العآب اخلارجي  
كذلك. بيد أف النتيجة ادلنطقية لذلك ادلذىب ال بد أف تكوف شكًا كلياً 
ال ُب وجود جواىر للموجودات اخلارجية فحسب بل ُب وجود األعراض 

كانت(، والصفات كذلك، أو على األقل ُب العلم بوجودىا. فجاء )
وحاوؿ إنقاذ ادلوقف، بعد أف سلم بنظرية اإلدراؾ احلسي ىذه، أبف أعطى 
العقل سلطااًن يربط بو بُت اإلحساسات ادلستقل بعضها عن بعض، وػلوذلا 

حُت يبلئم بُت  -إٔب رلموعة مفهومة. وأساس ذلك السلطاف أف العقل
قود. ال يتصرؼ إال حسب قوانينة ومبادئو، سطر مف –تلك اإلحساسات 

يتفق ُب اجلوىر مع طبيعة عقولنا  -العآب اخلارجي  -عآب الزماف وادلكاف 
وؼلضع لنفس القوانُت اليت زبضع ذلا تلك العقوؿ. فالروابط اليت أيٌب هبا 

وإف كانت غَت مدركة حساً، وال  -العقل لَتبط هبا بُت إحساساتو ادلستقلة
وضوعات اخلارجية ماداـ تتفق وطبيعة ادل -ؽلكن أف تدرؾ إدراكًا حسيًا 

 العقل قد رآىا كذلك.
وىنا يتساءؿ ادلذىب الرباصباتيكي قائبًل ما الذي يربر تبلعب العقل 
ابإلحساسات، ومن الذي أعطاه ىذا السلطاف؟ أو ليس القوؿ أبنو متحد 
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ُب اجلوىر مع عآب الزماف وادلكاف دعوى ال ذبد ما يربرىا وال ؽلكن أف 
لنا أف النتيجة اليت وصل إليها ال تتناقض مع ذبده؟ وما الذي يبُت 

احلقيقة؟ وإذا كاف األمر كذلك ٓب يكن بد من الشك ما دمنا قد قبلنا 
 نظرية ىؤالء التجريبُت ُب اإلدراؾ احلسي، غَت أان ال نضطر لذلك القبوؿ.

فليس صحيحًا أف اإلحساسات رلموعة من ادلوجودات ادلستقل 
عور تنقطع وتقسم إٔب وجودات متميزة، بعضها عن بعض، وأف سلسلة الش

أو إحساسات منفصم بعضها عن بعض، ولكنها سلسلة مستمرة ال يتميز 
 -كما يقولوف   -فيها إحساس عن إحساس، وليست العمليات العقلية 

عمليات ضم وتركيب واخًتاع لعبلقات ٓب تدرؾ، ولكنها عمليات ربليل 
إلدراؾ احلسي سلسلة وسبييز وتقسيم من أجل غاية من الغاايت. فا

مستمرة من الشعور توجد ضمنها ادلوجودات وعبلقاهتا؛ فليس صحيحًا 
أف العبلقات من عمل العقل وإضافاتو، ولكنها مدركة مع إدراؾ الصفات 
األخرى للموجودات؛ وليست العمليات العقلية تركيباً، ولكنها ربليل 

موجود. ذلك  لذلك الذي جاء إٔب العقل ككل ال يتميز فيو موجود عن
التحليل ىو العملية العقلية، ولو دائمًا غاية. وذلك أنو دلا كاف من 
الضروري لنا أف نتعامل مع العآب اخلارجي، وكاف من ادلتعذر علينا أف 
نتعامل معو، وىو غَت زلدود وغَت معُت، كاف من الضروري لنا أف نوجد 

وشراب، وإٔب فراش  منو، فنقسم ذباربنا إٔب اتريخ وعلم وأدب، وإٔب طعاـ
وأرائك، وإٔب كل ادلوضوعات األخرى اليت توجد ما نسميو العآب اخلارجي. 
فالعقل ػللل ذباربو، وال ػلللها اعتباطاً، بل لتحقيق بعض األغراض 
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العملية. وىكذا كل العمليات العقلية: عمليات إرادية وذات غاايت 
 عملية.

نا، إال من حقائق أو مواد وادلوضوعات اخلارجية ال تتكوف، ابلنسبة ل
أوجدانىا ضلن، ابختياران، من رلموعة ذباربنا، وأوجدانىا من تلك ادلواد 
ادلعينة، ألف احلقائق ادلركبة على ىذا النحو ىي اليت نريدىا، وىي اليت 
نعتقد أهنا ستخدمنا وربقق أغراضنا. فاحلقائق، اليت سنتعامل معها إذف، 

وعة ذباربنا لتخدمنا ُب احلياة العملية.. ىي حقائق أوجدانىا ضلن من رلم
وما ىو واقع، ابلنسبة لنا، ىو ذلك الذي نصنعو ونرى أنو من ادلصلحة لنا 
أف يقع؛ أو بعبارة أخرى: إف ما نعتقد أنو موجود ُب الواقع ونفس األمر 
يتوقف على ما نرى أنو من اخلَت لنا أف نعتقد أنو موجود ُب الواقع ونفس 

 .(1)األمر
ا التحليل النفسي للتجارب ولئلدراؾ احلسي ىو الذي ػلدد وىذ

معٌت الصدؽ والكذب. فما داـ الواقع متوقفًا على ميولنا واذباىاتنا 
وربديدان واختياران، وما داـ ذلك التحديد يهدؼ ضلو ربقيق غرض عملي  
كاف الصادؽ من ادلوضوعات ىو الذي ػلقق لنا ىذا الغرض. فليس 

للواقع، ولكن الذي تشهد لو التجارب ُب ادلستقبل.  الصدؽ مطابقة اخلرب
فكما أف ما يسمى ابلقوانُت العلمية ال يشَت إٔب ادلاضي بل إٔب ادلستقبل، 
فكذا القوانُت ادلنطقية ومعايَت الصدؽ والكذب. فما يسمى ابلقوانُت 
العلمية ال يدعي االنطباؽ على كل حوادث ادلاضي، ولكن على حوادث 

                                                 
 راجع "ادليل العقلي ضلو التفكَت ادلنطقي" من ىذا الكتاب،(1)
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. ودبا أف ادلستقبل غامض ورلهوؿ، ودبا أننا ال نعلم يقيناً ادلستقبل فحسب
إذا كانت حوادثو ستجري على غرار ما أمسيناه قانواًن علميًا أو ال ذبري،  
كاف من األوفق أف نسمي تلك القوانُت فروضاً. ولكن الفروض عمل 
اختياري لئلنساف، جلأ إليو ليفسر بو بعض الظواىر ادلشاىدة وقت 

 هي عمل إرادي، يتوقف على اإلرادة وؼلضع ذلا وللتجارب.االفًتاض. ف
فإذا شهدت التجارب اليت سيقـو هبا العآب للفرض قيل أنو ينطبق 
على الواقع، وقرب بذلك من الصدؽ، وإذا انقضتو التجارب عدؿ أو 
ترؾ. فلم تبدأ الفروض العلمية إال لتشرح بعض الظواىر اجلديدة، وٓب 

ارب؛ وكلما شهدت ذلا التجارب وظهر أهنا تنطبق تظهر حقيتها إال ابلتج
على كثَتين ارتفعت نسبتها ُب معيار الصدؽ؛ ولكنها ال تصل إٔب الصدؽ 
ادلطلق وإٔب علم اليقُت حىت تشهد ذلا كل التجارب ادلستقبلة، وذلك ال 

 يكوف إال عند سباـ التجارب بفناء كل اجملربُت.

ادلعيار ىو النتائج. وإف فصدؽ الفروض خاضع للزايدة وللنقصاف؛ و 
الشأف لكذلك ُب ادلنطق وُب الصدؽ والكذب وُب كل ما يهم ادلرء من 
مسائل تفكَتية، فبل يلجأ اإلنساف إٔب التفكَت إال حُت يواجو ببعض 
ادلشاكل ويعتقد أنو يقدر على حلها ابلتفكَت فيها. وبعبارة أخرى إنو ال 

 شيء جديد. فالتفكَت مسبوؽ يفكر إال حُت يعتقد أنو سيصل ابلتفكَت إٔب
دائمًا ابلرغبة ُب الوصوؿ إٔب نتيجة. وىذه النتيجة ال بد أف تكوف جديدة، 
وال بد أف تكوف منطبقة على احلقيقة. وإذا كانت النتيجة جديدة حقًا كاف 
من احملاؿ أف تعرؼ قبل أف توجد ابلفعل، فإذا عرفت قبل الوجود ٓب تكن 

الصوري ُب دعواه أف النتائج تتبع ادلقدمات، جديدة. وذلذا أخفق ادلنطق 
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وأف ذلك معيار الصدؽ. وإذا كانت النتيجة جديدة، وٓب يكن ىناؾ ما 
سلاطرة، حدسًا وزبمينًا أو فرضًا من  -يستلزمها، كانت قفزة عقلية 

الفروض. وما دامت كذلك كاف من ادلستحيل معرفة صدقها من كذهبا، 
 ذهبا. فهي اليت تقرر صدؽ الفكرة أو ك

والتفكَت دائمًا نسيب ومؤقت: فهو نسيب، ألنو يهدؼ دائمًا ضلو 
غاية، وتلك زبتلف ابختبلؼ األفراد والنزعات؛ وىو مؤقت، ألنو قابل 
للتغيَت والتعديل، كلما عجزت نتائجو عن أف تتناسب مع احلقائق اليت تقع 

واحلقية ُب ادلستقبل. فالتفكَت ال ؽلكن أف ينفصم عن الرغبة واإلرادة؛ 
واحلقيقة ال ؽلكن أف يعرفا إال دبا يتبع ما قيل عنو إنو حق أو حقيقة من 

 نتائج.
ذلك تصوير رلمل لنظرية الذرائع وما نشأت عنو من أسس نفسية 
وما تفرع عنها من مبادئ ونظرايت. وىو على إصبالو، بينب مدى اتساع 

ىدماً لنظرايت قدؽلة  أفقها ومعاجلتها جلميع ادلسائل اإلنسانية، وأهنا ٓب تكن
فحسب، بل بناًء ألخرى مكاهنا كذلك. وعلى الرغم من أهنا تقدـ رلااًل 
فسيحًا للنقد وادلراجعة، فقد يكوف من العسَت، بل من غَت اإلنصاؼ  
كذلك أف تراجع ُب تفاصيلها ُب هناية كتاب كهذا الذي أقدمو، وعلى 

عرفة قيمتها أف صفحات كهاتو اليت بُت يدي. ولكن ىل من الضروري دل
تراجع جزئياهتا ابلتفاصيل؟ أظن أف ذلك غَت ضروري، ويوافقٍت جيمس 
نفسو على ذلك حُت يقوؿ، انقدًا لفلسفة ىيجل، ليس من الضروري أف 
تشرب ماء البحر كلو لتعرؼ أنو ملح أجاج، بل يكفيك منو قطرة، وتلك 
القطرة فحسب ىي اليت سأتذوقها اآلف من فلسفة وليم جيمس؛ 
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وسأحرص على أف تكوف قطرة أساسية يتأثر ادلذىب ُب جوىره هبا؛ وتلك 
 ىي نظرية اإلدراؾ احلسي ُب صلتها دبا تفرع عنها من قواعد.

يرى ىذا ادلذىب، كما سبق أف بينا، أف إدراكنا للعآب اخلارجي إدراؾ 
واحد ال يتعدد بتعدد ما يسمى ابدلوضوعات اخلارجية؛ فهو سلسلة 

طع، وضلن الذين نقطع أوصالو، ونقسمو إٔب موضوعات مستمرة ال تنق
شىت، إرضاء لرغباتنا النفسية، ولنتمكن من التعامل معو. أو بعبارة أخرى: 
إف ادلوضوعات اخلارجية، كما ندركها حساً، غَت سلصصة بصفات خاصة 
وغَت مشخصة، وضلن الذين نضفي عليها بعض اخلصائص وصلعلها 

التخصيص ىو الذي يناسب حياتنا مشخصة ُب اخلارج، ألف ذلك 
 العملية.

فنحن الذين نوجد الواقعيات وادلشخصات ابإلرادة واالختيار. ويرى 
أف القوانُت العلمية فروض، وأف مسائل االعتقاد فروض،  -مع ذلك  -

وأف األحكاـ اخللقية فروض، وأف أحكاـ الصدؽ والكذب فروض، وأف 
أو ابلبطبلف، وابلصدؽ أو النتائج كلها فروض ػلكم عليها ابلصحة 

ابلكذب، وأبهنا خَت أو شر، بشهادة احلقائق ادلستقبلة ذلا: فإذا شهدت 
ذلا كانت حقًا وحقيقة، وكاف االعتقاد فيها صحيحاً، وكاف ادلؤمن هبا على 
حق، وكانت خَتاً، وإف انقضتها كانت شرًا وكذاًب غَت حقيقة، وٓب يكن 

 ادلؤمن هبا على حق ُب إؽلانو.

ن إذا كنا ضلن الذين طلتار احلقائق ونوجدىا، وال ؽلكن أف يوجد ولك
ابلنسبة لنا غَتىا، فكيف ؽلكن أف تناقض أغراضنا ورغباتنا؟ وكيف ؽلكن 
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أف يبطل فرض افًتضناه ليحقق أغراضنا حبقائق اخًتانىا ضلن وأوجدانىا 
ىا؟ لتشهد لذلك الفرض، ما داـ أنو من احملاؿ أف يوجد، ابلنسبة إلينا، غَت 

 -وىي كثَتة ُب احلياة  -وكيف أتٌب لتلك اليت تقف عقبة ُب سبيل صلاحنا 
أف توجد؟ ىل ىي أوىاـ وخياالت؟ ولكن دلن ىذه اخلياالت؟ أو ليست 
أوىامنا حقائق ابلنسبة لنا؟ وىل يلجأ ىذا ادلذىب ُب النهاية إٔب التفرقة 

هبا واثر عليها، كما بُت احلقيقة ومظاىرىا؟ بيد أف تلك التفرقة ىي اليت حار 
وردت ُب فلسفة رجاؿ ادلذاىب ادلثالية؛ فإذا قبلنا نظرية اإلدراؾ احلسي 
وجب أف نرفض معايَت الصدؽ والكذب، والصحة والبطبلف، واخلَت 
والشر؛ وإذا قبلنا ىذه ادلعايَت، وافًتضنا إمكاف وجود كل من الصدؽ 

بوجودىا كذلك، والكذب، واخلَت والشر، والنجاح واإلخفاؽ بل آمنا 
وجب أف نرفض نظرية اإلدراؾ احلسي من أساسها. فالتناقض، إذف، ُب 
صميم ادلذىب، وبُت مسائلو اجلوىرية، وال سللص منو إال إبلغاء بعض تلك 
ادلسائل. بيد أف إلغاء بعضها يستدعي اهنيار ادلذىب كلو، ألف كبل 

 ساسو.األمرين: النظرية، وادلعايَت، يقّومو ويدخل ُب تكوين أ
وقد يكوف منشأ الغلط ىنا التعميم حيث ال ينبغي التعميم؛ فقد 
يكوف ادلذىب على حق، من انحية نفسية، ُب إصراره على أننا ظليل 
بطبائعنا إٔب اعتبار الشيء حقًا ما داـ مرضيًا لوجداانتنا ودليولنا الشخصية، 
ا وعلى أنو يزداد ىذا ادليل ويقوى كلما أكدت ذبارب ادلستقبل ىذ

اإلرضاء. ولكنو ليس على حق ُب االنتقاؿ من ىذه احلاالت النفسية 
اخلاصة إٔب التعميم والقوؿ أبف ذلك اإلرضاء الذي تؤكده التجارب أمارة 

 احلق واحلقية دائماً وُب كل األحواؿ.
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ولكن إخفاؽ جيمس ُب تلك الناحية ال يناُب أنو قد صلح ُب عدة 
ُت أف الروح العلمية ال تتناَب مع العقائد مواطن أخرى؛ فقد صلح مثبًل ُب تبي

 الدينية وال ؽلكن أف تتناَب..
وُب تبيُت أنو يوجد لئلؽلاف ابهلل مكاف طبيعي ُب نفوسنا، تبقى النفس 
مضطربة واثئرة، حىت تصل إليو وتدركو، وحينئذ سبتلىء ىدوءًا وطمأنينة، 

خرى ُب ىذه الدنيا وُب تبيُت أف حياة التدين خَت من صبيع أنواع احلياة األ
، وسبؤل النفس ثقة وأمبًل، وىي اليت  وُب غَتىا: فهي اليت تقتل روح التشاـؤ
ذبعل اجلهاد ُب احلياة حلو ادلذاؽ، وىي اليت ذبعل ىذا العآب عادلًا يستحق 

 أف يعيش فيو اإلنساف.
 حمنود حسب اهلل
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